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Теорія та історія держави і права
УДК 340 (477)
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Мазур Тамара Вікторівна,
кандидат юридичних наук,
заступник Міністра культури України
ORCID 0000-0001-6220-5827
mazur@mincult.gov.ua

ПРАВОВА ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ:
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНИМИ ВЧЕНИМИ
Анотація
Метою статті є аналіз праць українських вчених, присвячених питанням правової охорони та збереження культурної спадщини, їх систематизація і виділення основних напрямків
дослідження.
Наукова новизна полягає в комплексному аналізі стану дослідження питань правової
охорони культурної спадщини українськими вченими з часу здобуття незалежності України.
Проаналізовані наукові праці систематизовано за проблемним принципом і виділено основні
напрямки досліджень. Доведено, що питання правової охорони культурної спадщини досліджувалися не лише вченими-правознавцями, а й представниками суміжних галузей науки – фахівцями з державного управління, міжнародних відносин, історії, культурології, політології та ін.
Висновки. Аналіз праць українських вчених дає підстави стверджувати, що питанням
охорони та збереження культурної спадщини за роки незалежності України присвячено кілька десятків монографій і дисертаційних досліджень, кількість наукових статей вже перелічується сотнями, ще більше оприлюднених наукових повідомлень і тез виступів на міжнародних
і всеукраїнських наукових конференціях, семінарах та інших наукових і експертних форумах.
При цьому проблематика правової охорони культурної спадщини досліджувалася не лише вченими-правознавцями, а й представниками суміжних галузей науки – фахівцями з державного
управління, міжнародних відносин, історії, культурології, політології та ін.
Аналіз наукових праць дав змогу виокремити такі основні напрямки наукових досліджень:
1) узагальнюючі й теоретичні праці з питань охорони культурної спадщини;
2) праці, присвячені міжнародно-правовій охороні культурної спадщини; діяльності міжнародних організацій та інституцій; питанням реституції об’єктів культурної спадщини;
3) праці, присвячені зарубіжному досвіду законодавчого забезпечення та політиці держав/держави у сфері охорони культурної спадщини; порівняльні дослідження зарубіжного й
українського законодавства;
4) праці з конституційного й адміністративного права України, пов’язані із забезпеченням культурних прав людини, політикою держави та діяльністю національних інституцій у
сфері охорони культурної спадщини;
5) праці, присвячені проблемі відповідальності (адміністративної, кримінальної, цивільної) за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини;
6) праці, які висвітлюють регіональні особливості правової охорони культурної спадщини
в Україні.
Ключові слова: культурна спадщина, право, законодавство, напрямки дослідження, українські вчені, наукові праці.
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LAW

Theory and History of State and Law

Mazur Tamara V.,
Candidate of Legal Science,
Deputy Minister of Culture of Ukraine
ORCID 0000-0001-6220-5827
mazur@mincult.gov.ua
Legal protection of cultural heritage in Ukraine: status
of research problem of domestic scientists
Abstract
The purpose of the article is to analyze the works of Ukrainian scholars on the issues of legal
protection and preservation of cultural heritage, their systematization and the allocation of the main
directions of the study.
The scientific novelty consists in a comprehensive analysis of the status of research on the issues
of legal protection of cultural heritage by Ukrainian scholars since the independence of Ukraine. The
analyzed scientific works are systematized according to the problem principle and the main directions
of research are highlighted. It was proved that issues of legal protection of cultural heritage were
studied not only by legal scholars but also by representatives of related branches of science – experts
in public administration, international relations, history, cultural studies, political science, and others.
Conclusions. An analysis of the provides Ukrainian scholars works grounds for arguing that
several dozen monographs and dissertations have been devoted to the protection and preservation
of the cultural heritage since the independence of Ukraine, the number of scientific articles is already
numbered by hundreds, even more widely published scientific reports and theses of speeches at
international and all-Ukrainian scientific conferences, seminars and other scientific and expert forums.
At the same time, the problem of legal protection of cultural heritage was studied not only by legal
scholars, but also by representatives of related branches of science – experts in public administration,
international relations, history, cultural studies, political science, and others. The analysis of scientific
works made it possible to distinguish the following main areas of scientific research:
1) generalizations and theoretical works on issues of cultural heritage protection;
2) works devoted to the international legal protection of cultural heritage; activities of
international organizations and institutions; the issue of restitution of objects of cultural heritage;
3) works devoted to the foreign experience of legislative support and policy of the states / states
in the sphere of cultural heritage protection; comparative studies of foreign and Ukrainian legislation;
4) works on the constitutional and administrative law of Ukraine, related to the provision of
cultural human rights, state policy and the activities of national institutions in the field of cultural
heritage protection;
5) works devoted to the problem of responsibility (administrative, criminal, civil) for violating
legislation in the field of cultural heritage;
6) works that highlight regional peculiarities of the legal protection of cultural heritage in
Ukraine.
Key words: cultural heritage, law, legislation, research directions, Ukrainian scientists, scientific works.

Постановка проблеми. Проблематика правової охорони культурної спадщини
упродовж останніх десятиліть все частіше
привертає увагу як зарубіжних, так і українських вчених, причому не лише правознавців, а й представників суміжних галузей – фахівців з державного управління, міжнародних відносин, історії, культурології, політології тощо. Це пов’язано із посиленням уваги
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до збереження й популяризації світового
культурного надбання та культурної спадщини окремих народів і країн. Як наслідок,
постає питання вироблення дієвих механізмів охорони об’єктів культурної спадщини,
належного правового супроводу й наукового
обґрунтування зазначених процесів.
Міжнародно-правові засади охорони
культурної спадщини й розвиток правових
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норм ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи та інших
міжнародних інституцій, а також досвід законодавчого забезпечення пам’яткоохоронної діяльності окремих країн тривалий час
аналізуються і вивчаються зарубіжними вченими. Стислий огляд цих праць був предметом нашої окремої статті [1]. Водночас аналіз
проблематики українськими вченими потребує окремого вивчення та систематизації.
У цій роботі ми переважно послуговуємося терміном «охорона культурної спадщини», розуміючи його у широкому тлумаченні.
Оскільки якогось універсального та загально
визнаного визначення цього поняття немає,
то під ним будемо розуміти все, що стосується безпосередньо охорони культурної спадщини, об’єктів культурної спадщини, культурного надбання, культурних цінностей,
пам’яток та ін.
Метою статті є аналіз праць українських вчених, присвячених питанням правової охорони та збереження культурної
спадщини, їх систематизація і виділення основних напрямків дослідження.
Виклад основного матеріалу. Огляд
наукової літератури з питань охорони культурної спадщини, оприлюдненої українськими дослідниками, дає підстави стверджувати
до досить активне дослідження зазначеної
проблеми. Загалом лише за роки незалежності України цій проблематиці було присвячено кілька десятків монографій і дисертаційних досліджень, кількість наукових статей вже перелічується сотнями, ще більше
оприлюднених наукових повідомлень і тез
виступів на міжнародних і всеукраїнських
наукових конференціях, семінарах та інших
наукових і експертних форумах. Разом із тим
більша частина досліджень належить фахівцям суміжних галузей науки: культурологам
і пам’яткоохоронцям, історикам і політологам, фахівцям з державного управління та
міжнародних відносин. У своєму дослідженні ми передусім стисло охарактеризуємо
роботи вчених-юристів, а також праці тих
представників суміжних наук, які торкалися
питань правового забезпечення охорони та
збереження культурної спадщини як на міжнародному, так і національному рівні, вироблення й удосконалення відповідної державної політики, а також порівняльного аналізу
політики й законодавства окремих країн та
України.
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З огляду на велику кількість праць, присвячених охороні та збереженню культурної
спадщини, вважаємо за необхідне систематизувати роботи за окремими дослідницькими
проблемами, що може бути корисним і в подальшій пошуковій роботі. Аналіз праць українських вчених дає можливість виокремити
такі основні напрямки наукових досліджень:
1) узагальнюючі й теоретичні праці з
питань охорони культурної спадщини;
2) праці, присвячені міжнародно-правовій охороні культурної спадщини; діяльності
міжнародних організацій та інституцій; питанням реституції об’єктів культурної спадщини;
3) праці, присвячені зарубіжному досвіду законодавчого забезпечення та політиці
держав/держави у сфері охорони культурної
спадщини; порівняльні дослідження зарубіжного й українського законодавства;
4) праці з конституційного й адміністративного права України, пов’язані із забезпеченням культурних прав людини, політикою
держави та діяльністю національних інституцій у сфері охорони культурної спадщини;
5) праці, присвячені проблемі відповідальності (адміністративної, кримінальної,
цивільної) за порушення законодавства у
сфері охорони культурної спадщини;
6) праці, які висвітлюють регіональні
особливості правової охорони культурної
спадщини в Україні.
Відповідно до цієї класифікації стисло
охарактеризуємо праці кожного напрямку
досліджень.
1) Узагальнюючі й теоретичні праці з питань охорони культурної спадщини
Важливе значення в контексті нашого дослідження посідають роботи відомого
правознавця В. І. Акуленка. Його монографія
«Охорона пам’яток культури в Україні» [2],
що побачила світ 1991 року, стала узагальненням низки авторських публікацій, що
виходили на сторінках журналу «Пам’ятки
України», та першою спробою переосмислення й критичного підходу до аналізу радянської правової спадщини у сфері охорони
культурної спадщини. Дослідник одним із
перших розглянув наслідки волюнтариського ставлення радянської влади в період
20-х – 30-х років ХХ ст. до пам’яток культури,
а також спроби українських комуністів, зокрема М. О. Скрипника, захистити культурні
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надбання українського народу від продажу
за кордон і знищення. Цікавими є авторські
положення щодо використання історичного
досвіду для удосконалення правової охорони
культурної спадщини.
Питанням становлення й розвитку законодавства про охорону культурної спадщини в Україні присвячені дисертаційне
дослідження [3] й авторська монографія [4]
Т. В. Курило. Початки правової охорони
пам’яток культурної спадщини в Україні дослідниця виводить із часу перебування українських земель у складі Російської імперії,
окремо наводячи дані про пам’яткоохоронну діяльність у Західній Україні у складі Австро-Угорської імперії. Велику увагу приділено питанням правової охорони культурної
спадщини в незалежній Україні. При цьому
істотною проблемою галузі, на думку автора,
є несформованість загальної концепції національних інтересів України для реалізації у
зовнішній діяльності щодо культурних цінностей, а у внутрішній діяльності – відсутність відповідних державних програм охорони пам’яток культури [4, с. 138]. Певною
мірою ця проблема залишається актуальною
й нині.
О. В. Усенко в дисертаційній роботі «Державно-правове регулювання відносин у сфері охорони культурної спадщини» [5] серед
основних факторів актуалізації публічного
управління щодо регулювання охорони культурної спадщини називає адміністративно-правові. Дослідниця наголошує на необхідності ухвалення Закону України «Про порядок здійснення громадськими об’єднаннями контролю за дотриманням законодавства
у сфері охорони культурної спадщини», а також пропонує внести зміни до чинних законодавчих актів: Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст. 92, ст. 18833);
Закону України від 21 вересня 1999 р. «Про
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (ст. 1, ст. 8); Постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р.
«Про затвердження Положення про Музейний фонд України» (ст. 42, ст. 44) та ін.
Ряд статей, присвячених законодавчим
аспектам охорони культурної спадщини в
Україні, оприлюднив І. М. Мищак. Автор розглядає як загальні питання законодавчого
забезпечення охорони культурної спадщини
й наводить пропозиції щодо його удоскона3/2019
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лення [6], так і виокремлює основні напрямки розвитку законодавства щодо охорони
культурної спадщини в Україні шляхом аналізу зареєстрованих у Верховній Раді України VII скликання законопроектів, присвячених окремим питанням охорони культурної
спадщини [7]. Схожий аналіз законопроектів
зроблено і за результатами роботи Верховної
Ради України VIIІ скликання [8]. Також вчений велику увагу приділив правовим засадам процесу формування й наповнення Державного реєстру нерухомих пам’яток України [9] та Державного реєстру національного
культурного надбання [10]. Формування й
оприлюднення останнього автор вважає необхідним фактором захисту об’єктів рухомої
культурної спадщини.
Серед історичних досліджень, присвячених охороні культурної спадщини, варто
відзначити багаторічну плідну діяльність
О. О. Нестулі. Автор одним із перших в Україні на основі архівних документів розкрив
пам’яткоохоронну діяльність українських
урядів під час революції 1917 – 1921 років [11; 12], згодом розширив хронологію
наукових пошуків, докладно аналізуючи проблему українських культурних цінностей у
Росії [13]. Його роботи вирізняються ґрунтовністю й аналізом як державної політики у
сфері охорони культурної спадщини, так і докладною характеристикою відповідних нормативних актів.
Окремі дисертаційні дослідження продовжують відповідну тематику до нинішнього часу. Так, О. С. Худолей простежує трансформацію пам’яткоохоронної справи у процесі становлення незалежної України, охопивши період майже двох десятиліть із його
специфікою та частими змінами державної
й інституційної політики [14]. Своє чергою,
Н. М. Рудика розглядає становлення та розвиток нормативної бази охорони пам’яток
археології в незалежній Україні [15]. Багато
досліджень також присвячено окремим видам пам’яткоохоронної діяльності та правовим засадам її регулювання.
Певний інтерес у контексті нашого дослідження складають праці, які опосередковано пов’язані з правовою охороною культурної спадщини, проте безпосередньо присвячені об’єктам культурної спадщини, розглядаючи їх з мистецької, архітектурної та ін.
точки зору. Так, В. В. Вечерський присвятив
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ряд своїх досліджень втраченим об’єктам
архітектурної спадщини України. Автор провів комплексні історико-містобудівні дослідження багатьох міст України, підготувавши
дисертаційне дослідження «Архітектура й
містобудування України доби Гетьманщини (Особливості становлення і розвитку.
1648 – 1781 рр.)». На основі зібраних матеріалів написав майже близько 300 статей до
Зводу пам’яток історії та культури України.
Своєрідним узагальненням його наукової
діяльності стала комплексна монографія
«Втрачені об’єкти архітектурної спадщини
України» [16], в якій зібрано матеріали й ілюстрації щодо визначних архітектурних об’єктів, які з різних причин не дійшли до нашого
часу. Головний критерій відбору, за словами
автора, полягав у тому, що «без цих об’єктів
неможливо уявити собі історію української
архітектури». При цьому більшість означених об’єктів було втрачено саме через те, що
вони офіційно не були взяті під охорону.
До узагальнюючих і теоретичних робіт з питань охорони культурної спадщини
слід віднести й численні дослідження співробітників пам’яткоохоронних інституцій,
зокрема Українського товариства охорони
пам’яток історії та культури (УТОПІК) [17],
Центру пам’яткознавства НАН України і
УТОПІК [18; 19], Інституту історії НАН України [20], Центру дослідження історико-культурної спадщини України [21] та багатьох
інших. Певний інтерес у контексті нашого
дослідження становлять матеріали науково-практичних конференцій та інших наукових форумів, що проводилися в різних містах
України [22], окремих музеях [23] історико-архітектурних заповідниках [24], на яких
порушувалися питання удосконалення національного пам’яткоохоронного законодавства.
2) Праці, присвячені міжнародно-правовій охороні культурної спадщини; діяльності
міжнародних організацій та інституцій; питанням реституції об’єктів культурної спадщини
Висвітленню
міжнародно-правового
статусу всесвітньої культурної і природної
спадщини присвячені монографія й інші наукові публікації О. І. Мельничук [25]. Дослідниця аналізує правову природу культурної
спадщини відповідно до Конвенції ЮНЕСКО
1972 р. Значну увагу приділено правовим пе-
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редумовам виникнення в міжнародному праві категорій всесвітньої культурної і природної спадщини, а також термінологічним колізіям. Докладно розглянуто особливості міжнародно-правових відносин, що виникли у
зв’язку з укладенням Міжнародної конвенції
ЮНЕСКО 2003 р. про охорону нематеріальної
культурної спадщини. Вагоме значення має
вивчення автором процесу імплементації
міжнародно-правових норм охорони культурної та природної спадщини у внутрішнє
право держав, у тому числі й України.
Правові аспекти діяльності Ради Європи у сфері охорони культурної спадщини докладно аналізуються в дисертаційному дослідженні С. С. Птухи [26]. Автором, зокрема,
розкрито процес зародження й поступального розвитку європейського права культурної
спадщини, проаналізовано характерні особливості його понятійно-термінологічного
апарату та ін. У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу намагання визначити ефективні засоби реалізації відповідних
міжнародно-правових норм у внутрішньому
праві України. У дисертації, серед іншого, деталізовано правові засади співробітництва
України з Радою Європи у сфері культурної
спадщини, а також сформульовано висновки
й надано пропозиції щодо удосконалення
профільного національного законодавства.
Наукова діяльність В. І. Акуленка у сфері
правового забезпечення охорони культурної спадщини була розширена за рахунок
докладного аналізу міжнародного законодавства і правозастосовчої практики й оприлюднена в авторській роботі «Міжнародне
право охорони культурних цінностей та його
імплементація у внутрішньому праві України» [27]. Маючи на той час великий практичний досвід роботи у сфері повернення та реституції культурних цінностей, вчений простежив шлях від зародження правової охорони культурної спадщини в міжнародному
праві і встановлення відповідних універсальних та європейських норм до сучасного стану міжнародного пам’яткоохоронного права.
Заслугою автора є докладне розроблення і
тлумачення категорійно-поняттєвого апарату галузі, об’єкта, предмета й інститутів міжнародного права охорони культурної спадщини, характеристики міжнародних пактів і
конвенцій. Окрема увага приділена правовій
природі реституції та повернення культур-
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них цінностей, що є особливо актуальним
для України. Також послідовно відтворено
тогочасний стан імплементації міжнародно-правових норм і зобов’язань нашої держави у сфері охорони культурних цінностей
та двосторонні договірні відносини України щодо охорони, реституції й повернення
культурних цінностей. Крім того, питанням
правової охорони культурної спадщини присвячено десятки статей В. І. Акуленка в періодичних виданнях і матеріалах міжнародних
та всеукраїнських наукових конференцій і
семінарів.
Правовим аспектам діяльності ЮНЕСКО
у сфері збереження культурної спадщини
присвятила авторську монографію Т. Г. Каткова [28]. У контексті трактувань юристів-міжнародників культурна спадщина визначається як складова частина загальної спадщини
людства. Дослідниця, зокрема, докладно характеризує Конвенцію ЮНЕСКО «Про охорону
всесвітньої культурної спадщини» від 16 листопада 1972 р., концепції невіддільності природної та культурної спадщини, культурного
та природного середовища.
Окремі напрямки діяльності ЮНЕСКО
щодо охорони культурної спадщини розкрито в дисертаційних дослідженнях фахівців
суміжних наук. Так, Ю. С. Баланюк висвітлює
політико-правові механізми формування
та збереження об’єктів нерухомої культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні [29]. Серед
практичних пропозицій автора варто відзначити підготовлену модель процедури
номінування об’єкта до Списку Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО. Крім того, на основі
аналізу системи охорони культурної спадщини в Україні й чинного профільного законодавства Ю. С. Баланюк виділяє основні
стратегічні пріоритети, що потребують удосконалення, у тому числі на законодавчому
рівні: облік і контроль за станом збереження пам’яток; створення єдиної багаторівневої системи державних структур з чітко
визначеними повноваженнями; розвиток
інфраструктури науково-дослідних, проектних, реставраційних організацій; створення системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів; пропаганда
і використання пам’яток для розвитку культурного туризму та ін. [29, с. 173–175].
В. В. Литовченко в історичній роботі «Роль ЮНЕСКО в охороні та збережен3/2019
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ні культурної спадщини в Україні (1954–
2010 рр.)» [30] аналізує міжнародну стратегію охорони та збереження Світової культурної спадщини. Автор докладно охарактеризувала специфіку реалізації відповідних програм ЮНЕСКО в Україні. Акцент зроблено на
міжнародних зобов’язаннях нашої держави у
сфері охорони культурної спадщини. Зважаючи на наукову спеціальність, першочергова
увага звертається не на удосконалення профільного законодавства, а на напрямки та
механізми пам’яткоохоронної співпраці України і ЮНЕСКО.
Співпраця України з ЮНЕСКО і Радою
Європи, адаптація національного законодавства до норм і стандартів цих міжнародних
організацій у сфері охорони культурної спадщини висвітлюється також у дисертаційному
дослідженні Г. О. Андрес [31]. Серед головних
недоліків чинного на той час національного
законодавства дослідниця відзначає декларативність багатьох норм і відсутність чіткого контролю за дотриманням законодавства
у сфері охорони культурної спадщини. При
цьому вона констатує, що загалом українське
пам’яткоохоронне законодавство відповідає
основним міжнародним нормам і стандартам.
Заслуговує на увагу в контексті нашого
дослідження перший в Україні авторський
підручник Н. І. Кудерської для вищих навчальних закладів «Право культурної спадщини» у двох частинах. Його друга частина –
«Спеціальна» [32] – присвячена питанням
міжнародно-правового регулювання охорони
та збереження об’єктів культурної спадщини, а також специфіці європейського права охорони культурної спадщини й засадам
пам’яткоохоронного законодавства у рамках
Співдружності Незалежних Держав.
Окремо слід відзначити багаторічну
дослідницьку діяльність С. І. Кота. Будучи
істориком за фахом, вчений тривалий час
працює над проблематикою повернення
культурних цінностей, аналізуючи відповідний зарубіжний досвід і законодавство, а також пропонує власне бачення щодо внесення змін до чинного законодавства України.
Йому належить ряд монографій [33], численні статті [34; 35], а також інформаційно-аналітичні записки і довідки[36; 37; 38], в яких
розглядаються правові проблеми пам’яткоохоронної діяльності та пропонуються шляхи їх вирішення.
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Міжнародний досвід охорони культурної спадщини та пам’яткоохоронне законодавство також були предметом обговорення
й аналізу на численних конференціях і семінарах, їх матеріали публікувалися окремими
збірками [39].
3) Праці, присвячені зарубіжному досвіду законодавчого забезпечення та політиці
держав/держави у сфері охорони культурної
спадщини; порівняльні дослідження зарубіжного й українського законодавства
Серед робіт, присвячених зарубіжному
досвіду законодавчого забезпечення охорони культурної спадщини, переважають дослідження, в яких автори намагаються порівняти зарубіжний досвід із національною
практикою в Україні. Станом на сьогодні маємо кілька ґрунтовних дисертаційних досліджень, спрямованих на висвітлення зарубіжної практики охорони пам’яток. Хоча вони
зроблені істориками, але аналізу, хай і спрощеному, державної політики та законодавства у них приділено достатньо уваги. При
цьому передусім заслуговує на увагу досвід
тих країн, де система законодавства й управління схожі з українськими, що може бути
корисним у процесі удосконалення вітчизняного законодавства. У цьому контексті привертає увагу дисертаційна робота О. В. Надирової «Діяльність державних і громадських
організацій Франції по збереженню культурної спадщини (1991 – 2004 рр.)» [40]. Заслугою дослідниці є аналіз французького
законодавства, у тому числі й документів
Національного архіву Міністерства культури та інформації Франції, а також Кодексу
культурної спадщини Франції та інших базових законодавчих актів. Крім того, у роботі багато уваги приділено правовим засадам
діяльності державних та громадських інституцій у сфері охорони культурної спадщини,
специфіці пам’яткоохоронної діяльності на
регіональному рівні, співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування
щодо забезпечення належного збереження
пам’яток. Для України французька пам’яткоохоронна політика цікава ще й тим, у Франції
в процесі децентралізації ряд повноважень,
у тому числі щодо охорони культурної спадщини, було передано місцевим самоврядним
органам. Україна лише розпочинає процес
децентралізації, тож французька модель заслуговує на додаткове вивчення.
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Корисним для України видається і польський досвід. Його висвітлила О. А. Ясинецька у дисертаційному дослідженні
«Пам’ятки культурної спадщини ХІ – ХІІ ст. у
Польщі в контексті її династичних взаємин з
Київською Руссю» [41]. У роботі зроблено акцент на розвитку законодавчо-нормативної
бази та системи державного управління охороною пам’яток у Польщі від початку ХХ ст.
до сучасності. Багато уваги приділено становленню категорійно-понятійного апарату
та його змінам у зв’язку з ухваленням нових
нормативних актів та процесом адаптації
польського пам’яткоохоронного законодавства до міжнародно-правових норм. Дослідниця також докладно аналізує форми охорони пам’яток у Польщі та діяльність інституцій, які забезпечують охорону культурної
спадщини, проводячи певні правові паралелі
й порівняння з Україною.
Розвиток системи збереження пам’яток
історії та культури у Великій Британії, США
та Канаді другої половини ХХ ст. аналізує в
дисертаційному дослідженні Т. І. Катаргіна [42]. Дослідниця, серед іншого, відзначила
розробку концепцій охорони та збереження
національної культурної спадщини. За результатами порівняльного аналізу вказано
на практику розповсюдження зонального
принципу охорони пам’яток, який складається із захисту історико-культурних об’єктів та
історичних ландшафтів. Специфіку розвитку
законодавства зазначених країн автор вбачає, зокрема, у тому, що пам’яткоохоронне
законодавство загалом та політика у сфері
культурної спадщини зокрема використовуються як інструмент поліпшення відносин
між різноманітними етнічними, соціальними
групами, які мешкають в одній місцевості,
впливають на налагодження процесів міжетнічного сполучення і взаєморозуміння. Цей
досвід також може бути цікавим і для України.
Певний інтерес для нашого дослідження
становлять роботи А. Т. Рой «Проблема збереження культурної спадщини Латинської
Америки у міжнародній співпраці країн регіону» [43], Е. М. Кучменко «Історико-культурна спадщина країн Азії та Африки в новий
час» [44] та багато інших.
4) Праці з конституційного й адміністративного права України, пов’язані із забезпеченням культурних прав людини, полі-
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тикою держави та діяльністю національних
інституцій у сфері охорони культурної спадщини
Незважаючи на понад 20-річний період
з часу ухвалення Конституції України і визначення в ній гарантій забезпечення прав
людини, захисту й охорони культурної спадщини, у правовій науці відповідним конституційним гарантіям приділено мало уваги.
Серед останніх праць такого типу варто відзначити дисертаційне дослідження О. В. Єпіфанова, в якому характеризуються конституційно-правові засади охорони культурної
спадщини в Україні [45]. Дослідник акцентує
увагу на створенні належного правового регулювання охорони культурної спадщини та
його гармонізації із законодавством про архітектуру та містобудування. У зв’язку з цим,
на його переконання, конкретні практичні
механізми охорони та збереження культурної спадщини потребують удосконалення на
рівні галузевого законодавства, зокрема –
бюджетно-правового, адміністративно-правового, містобудівного та кримінально-правового. Такими напрямками удосконалення
нормативно-правового регулювання охорони культурної спадщини в сучасних умовах
конституційної модернізації суспільства, за
пропозицією О. В. Єпіфанова, мають стати узгодження чинних нормативно-правових актів між собою та з європейськими правовими
стандартами, забезпечення бюджетного фінансування, посилення адміністративно-правової та кримінально-правової відповідальності за неналежне ставлення до об’єктів
культурної спадщини, розробка та прийняття Містобудівного кодексу, належним чином
гармонізованого з положеннями спеціального законодавства про охорону культурної
спадщини [45, с. 165].
Проблемним питанням адміністративно-правового регулювання охорони та збереження культурної спадщини в Україні присвячено дослідження Н. І. Кудерської [46].
Автор, зокрема, вказує на недосконалість і
фрагментарність національного пам’яткоохоронного законодавства й надає власні
пропозиції щодо його удосконалення, а також пропонує механізми для забезпечення,
на її думку, належного державного управління у цій сфері як органами державної влади,
так і місцевого самоврядування. Специфікою
роботи є докладний розгляд окремо адміні3/2019
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стративно-правого регулювання охорони та
збереження нерухомих об’єктів культурної
спадщини, об’єктів культурної спадщини у
базовій мережі закладів культури, рухомих
об’єктів культурної спадщини, а також матеріальної культурної спадщини в Україні.
У згаданому вже підручнику Н. І. Кудерської
для вищих навчальних закладів «Право культурної спадщини» перша частина – «Загальна» [47] – розкриває поняття права культурної спадщини як галузі права, джерел права
культурної спадщини, пам’яткоохоронної
діяльності та її правового регулювання, державного управління у сфері культурної спадщини та юридичної відповідальності за правопорушення у сфері культурної спадщини в
Україні.
Слід відзначити й появу окремих посібників, які стисло розкривають роль юристів та правоохоронців у збереженні культурно-історичної спадщини [48], а також
охорону культурно-історичної спадщини у
світлі сучасного законодавства України [49].
Їхні автори – В. К. Антошкін, В. Ю. Мурзін
та В. О. Таран – розглянули основні вимоги
законів України «Про охорону культурної
спадщини» та «Про охорону археологічної
спадщини» з точки зору надання майбутнім
юристам інформації про їх роль у збереженні
об’єктів культурної спадщини, а також окремі міжнародні норми. Цікавим є авторський
підхід щодо відображення основних порушень ст. 298 Кримінального кодексу України. Таку інформацію наукові співробітники
Запорізького юридичного інституту отримали з обласних управлінь внутрішніх справ,
надіславши їхнім керівникам відповідні листи-запити.
Правові аспекти охорони культурної
спадщини в Україні розглядаються в працях фахівців з державного управління. Так,
В. Д. Холодок, присвятивши дисертаційне
дослідження державному управлінню охороною культурної спадщини в Україні [50], вказує на ряд недоліків як управлінського, так і
правового забезпечення сфери. Дослідниця,
зокрема, відзначає відсутність правового
механізму бюджетної підтримки громадських організацій, а також нерозвинутість і
неефективність законодавчих преференцій
благодійникам і меценатам у сфері культури, як це зроблено в багатьох державах світу. У своїх працях автор також вказує на не-
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достатній контроль з боку органів влади за
порушенням пам’яткоохоронного законодавства, справедливо зауважує, що наглядові та
дозвільні функції у сфері охорони культурної спадщини нерідко дублюють або перебирають на себе органи, що не мають таких
повноважень за законом – зазвичай це двійники, створені місцевою владою [51]. Відзначивши відповідні недоліки, В. Д. Холодок
пропонує шляхи удосконалення національного законодавства та зміни в системі управління галуззю.
У контексті висвітлення діяльності
пам’яткоохоронних інституцій та організацій
ключова роль по праву відводиться Українському товариству охорони пам’яток історії
та культури. Правові засади, форми і методи
його діяльності розкрито в дисертаційному
дослідженні Л. О. Бойко [52]. Своєю чергою,
Л. Д. Федорова висвітлює діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва зі збереження культурної
спадщини України 1910 – 1920 років [53], а
Л. Р. Качковська – діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва щодо вивчення і збереження культурної спадщини Правобережної України [54].
Значна кількість досліджень охоплює діяльність інших профільних інституцій. Так,
А. О. Горькова аналізує охорону археологічної спадщини у діяльності державних та
громадських установ Києва першої третини
ХІХ – першої третини ХХ ст. [55], І. А. Стрижова – роль Одеського товариства історії і старожитностей (1839 – 1922 рр.) у збереженні
історико-культурної спадщини Південної
України [56] та ін. Хоча ці роботи головним
чином розглядають історичні аспекти, певну
увагу приділено також правовій основі їх діяльності.
5) Праці, присвячені проблемі відповідальності (адміністративної, кримінальної,
цивільної) за порушення законодавства у
сфері охорони культурної спадщини
Ряд дисертаційних робіт присвячено висвітленню адміністративної відповідальності
за порушення законодавства у сфері охорони
культурної спадщини. Так, діяльність органів
внутрішніх справ України з питань захисту
культурної спадщини розкриває Т. Г. Каткова [57]. Автор, серед іншого, дослідила поняття культурної спадщини за українським
та міжнародним законодавством. Значна ува-
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га також приділена аналізу конвенцій ЮНЕСКО у сфері охорони культурного надбання.
Серед ґрунтовних пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства варто виділити ініціативу щодо створення окремого
розділу в КУпАП, який би містив відповідальність за порушення у сфері охорони пам’яток
та повністю відповідав положенням про адміністративну відповідальність Закону України «Про охорону культурної спадщини», а
також пропозицію створити банк даних зарубіжних спеціалістів у сфері культурної спадщини та передбачити порядок проведення
мистецтвознавчих досліджень закордонними фахівцями [58].
І. В. Пивовар узагальнила підстави притягнення до адміністративної відповідальності за культуроохоронні проступки й порядок
провадження у справах про адміністративні
проступки[59]. Автор дає власне визначення
поняття «адміністративний проступок у сфері охорони культурної спадщини» – суспільно
небезпечне, протиправне, винне діяння (дія
чи бездіяльність), що посягає на суспільні відносини у сфері охорони нерухомих та рухомих
об’єктів культурної спадщини, за яке встановлено адміністративну відповідальність. Прикметно, що в роботі поряд із виділеними видами (штраф, попередження), обґрунтовано
необхідність законодавчого запровадження
конфіскації як додаткового адміністративного стягнення за вчинення адміністративних
проступків у сфері охорони культурної спадщини. Також із метою усунення законодавчих
прогалин щодо адміністративної відповідальності за порушення окремих (неврегульованих правом) суспільних відносин у зазначеній
сфері охорони, а також для систематизації
усіх проступків у сфері охорони культурної
спадщини автором сформульовано нові склади (статті) адміністративних правопорушень
у цій сфері. Об’єднавши їх з існуючими нормами різних законодавчих актів, автор, як і
Т. Г. Каткова, пропонує включити до КУпАП
окрему главу – «Адміністративні проступки у
сфері охорони культурної спадщини України».
Зазначені ідеї й наведені пропозиції лягли в
основу спільної монографії О. В. Кузьменко та
І. В. Пивовар «Адміністративно-правова охорона культурної спадщини України» [60]. Загалом їхні пропозиції щодо внесення змін до
чинного на той час законодавства є досить
ґрунтовними та включають норми щодо змін
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до кодексів: КУпАП України, Митного, Земельного та Цивільного, а також шести інших законів та окремих підзаконних актів. Однак ці
пропозиції були розроблені ще до ухвалення
Закону України «Про культуру» від 14 грудня
2010 р. та пізніших внесень змін до інших спеціальних законів.
Своєю чергою, В. Ю. Докучаєва [61] розглядає особливості адміністративної відповідальності в системі засобів забезпечення
охорони культурної спадщини. Автором з’ясовано підстави для притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, визначено підвідомчість справ про
адміністративні правопорушення у сфері
охорони культурної спадщини, охарактеризовано провадження в справах про адміністративні правопорушення у відповідній
сфері. Традиційно для дисертаційної роботи
наведено недоліки та прогалини національного законодавства, а також запропоновано
авторське бачення щодо шляхів удосконалення законодавства України у сфері охорони культурної спадщини.
Проблеми кримінальної відповідальності за знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини піднімаються в дисертаційній роботі
Б. М. Одайника [62]. Автор проводить аналіз
співвідношення знищення, руйнування або
пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини з іншими нормами Особливої
частини Кримінального Кодексу України.
Дослідник обґрунтовує необхідність розмежування об’єкта кримінально-правової
охорони та безпосереднього об’єкта злочину для ст. 298 КК України – об’єктом кримінально-правової охорони визначає суспільні
відносини, пов’язані з моральнісними засадами суспільства в частині ставлення до
пам’яток – об’єктів культурної спадщини, а
основним безпосереднім об’єктом злочину,
передбаченого ст. 298 КК України, – порушення встановленого порядку поводження з
пам’ятками культурної спадщини.
В. В. Базелюк у дисертаційному дослідженні «Кримінальна відповідальність за
незаконне проведення пошукових робіт на
об’єкті археологічної спадщини, знищення,
руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини» [63] уже традиційно для
такого роду робіт здійснив історичний огляд становлення та розвитку законодавства
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про охорону культурної спадщини. Разом із
тим особливий інтерес становить дослідження соціально-економічних, нормативних та
кримінологічних факторів криміналізації
посягань на об’єкти культурної спадщини.
Цікавим є порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за посягання на
культурні цінності, а також аналіз встановленої Кримінальним кодексом України (ст. 298
КК України) кримінальної відповідальності
за незаконне проведення пошукових робіт
на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів
культурної спадщини. Автор вважає за необхідне запропонувати власні зміни до КК
України, виклавши ст. 298 у новій редакції.
Проблемі кримінальної відповідальності
за незаконне проведення пошукових робіт
на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів
культурної спадщини присвячено й дисертаційне дослідження С. О. Бочарникова [64].
Робота, підготовлена практично в той самий
час, що й попередня, базується на аналізі
чинного законодавства, яке, на переконання
автора, потребує змін. Запропоновані узагальнення та висновки, а також авторські
пропозиції щодо удосконалення законодавства України вносять певний вклад у розвиток національних доктринальних положень
та є черговою спробою привернути увагу до
необхідності зміни профільного кримінального законодавства. Поділяючи загалом позиції авторів названих робіт, все ж вважаємо за необхідне наголосити на необхідності
комплексного удосконалення законодавства
в частині відповідальності за дії та бездіяльність як окремих фізичних, так і юридичних
осіб, які призводять до пошкодження, псування, руйнування та нищення об’єктів культурної спадщини.
Специфіку
розслідування
злочинів,
пов’язаних із посяганнями на культурну
спадщину, розкривають у своєму практичному посібнику Т. Г. Каткова та Т. В. Каткова [65]. У роботі, зокрема, характеризуються
злочини, пов’язані з посяганням на культурну спадщину, організаційні, процесуальні й
тактичні особливості початкового етапу розслідування таких злочинів, проведення слідчих дій у кримінальних справах про злочини,
пов’язані з посяганням на культурну спадщину. Окремо висвітлюється міжнародне спів-
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робітництво та надання правової допомоги
у розкритті та розслідуванні злочинів у сфері
посягань на культурну спадщину. Незважаючи на формат посібника, розрахований передусім на слідчих і курсантів правоохоронних
вишів, цікавими є авторські пропозиції щодо
удосконалення профільного законодавства, у
тому числі щодо доцільності розроблення й
ухвалення Закону України «Про обіг культурних цінностей».
Р. В. Асейкін у своєму дослідженні «Посягання на об’єкти культурної спадщини:
кримінологічна характеристика та запобігання» [66] розглянув питання становлення
кримінальної відповідальності за посягання
на об’єкти культурної спадщини чи злочинну бездіяльність у цій сфері, підстави криміналізації, поняття та ознаки, притаманні
зазначеним предметам. Докладно охарактеризовано детермінанти та дана характеристика злочинця, що вчиняє посягання на вказані об’єкти, визначені напрямки запобігання вчиненню злочинних діянь щодо об’єктів
культурної спадщини. Прикметно, що автор
обґрунтовано наполягає на доцільності створення єдиних інформаційних комп’ютерних
баз даних щодо пам’яток, а також необхідності посилення спеціально-кримінологічної та
індивідуальної роботи з особами, схильними
до вчинення злочинів. Крім того, заслуговують на увагу конкретні пропозиції вченого
щодо внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України й Закону України
«Про охорону культурної спадщини».
В. Ф. Зверховська у своєму дисертаційному дослідженні «Культурні цінності як
об’єкти цивільних прав» [67] аналізує теоретичні і практичні проблеми правового обігу культурних цінностей, а також формулює
пропозиції щодо удосконалення цивільного
законодавства України у цій сфері. Зокрема, у
контексті поширеної проблеми свідомого доведення пам’ятки до руйнування і знищення
запропоновано передбачити у законодавстві
України цивільну відповідальність власника
культурної цінності, яка перебуває на державному обліку, за її незаконне умисне знищення у вигляді відшкодування у дохід держави її повної вартості на момент знищення.
Дослідниця також аргументує необхідність
запровадження у цивільне законодавство
України категорії культурних цінностей світового значення, оскільки, на її переконання,
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юридично підтверджений факт їхньої унікальної цінності сприятиме піднесенню міжнародного авторитету України та поставить
їх під особливу охорону [67, с. 9].
6) Праці, які висвітлюють регіональні особливості правової охорони культурної
спадщини в Україні
Регіональні особливості правової охорони культурної спадщини розглядаються
переважно в роботах фахівців із державного
управління та істориків. Так, В. В. Мещеряков
розкриває засади формування й реалізації
механізмів державного регулювання у сфері
охорони історико-культурної спадщини та
пам’яток архітектури в регіонах. Робота враховує ті владні ініціативи, які спрямовані на
впровадження політики децентралізації та
передачу частини повноважень, у тому числі
у сфері охорони культурної спадщини, органам місцевого самоврядування. З огляду на
це автор запропонував Міністерству культури України переглянути нормативно-правову базу для забезпечення ефективного паритетного фінансування ініціатив та інституцій у сфері охорони історико-культурної
спадщини та пам’яток архітектури в регіонах
з бюджетів різного рівня та шляхом залучення нових джерел фінансування, а також
сприяти підтримці культурного розвитку
регіонів на основі компліментарної субсидіарності [68, с. 225]. Окремі пропозиції правового характеру стосуються деталізації відповідальності за пошкодження, руйнування
та знищення об’єктів культурної спадщини.
Разом із тим пропонується на законодавчому
рівні забезпечити підтримку нематеріальної
культурної спадщини.
Особливості державного управління
сферою туризму та охороною культурної
спадщини на регіональному рівні досліджує
на дисертаційному рівні О. В. Малишева [69].
У дисертації доведено, що для впровадження
ефективної державної політики у цій сфері
необхідно використовувати комплексний
механізм державного управління сферою туризму та охороною культурної спадщини, що
складається, серед іншого, з організаційного
й правового блоків. Автором запропоновано основні напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення охорони
культурної спадщини та розвитку туризму.
На основі систематизації емпіричних даних
про розвиток туризму розроблено методику
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планування бюджетних надходжень до загального та спеціального фондів, перерозподілу податкових надходжень від туристичної
діяльності, а також використання кредитних
та інвестиційних ресурсів для фінансування
заходів з охорони культурної спадщини.
Заслуговує на увагу проект Східноукраїнського центру громадських ініціатив та
луганської археологічної спілки «Археологи
проти корупції», реалізацію якого розкрили в
однойменному виданні О. О. Бритюк, Ю. В. Ращупкіна та В. В. Щербаченко. Автори, як результат успішного втілення громадської ініціативи, подають проведення інвентаризації
археологічних пам’яток Луганщини, актуалізацію проблеми у місцевих та національних
ЗМІ, розслідування правоохоронними органами фактів злочинної руйнації археологічних пам’яток та запровадження більш прозорої процедури проведення археологічних досліджень за державні кошти [70, с. 104–105].
Історію розвитку системи охорони культурної спадщини на Донбасі висвітлює в дисертаційному дослідженні [71] й авторській
монографії [72] О. В. Принь. Хоча дослідження
має історичний характер, проте автор докладно характеризує систему державних пам’яткоохоронних органів і роль наукових установ,
вищих навчальних закладів та музеїв у проведенні пам’яткоохоронних заходів, діяльність
регіональних осередків УТОПІК крізь призму
нормативних документів. Також корисними
є авторські додатки, які, окрім постанов Ради
Міністрів УРСР, містять постанови і рішення
виконкомів Донецької та Луганської обласних
рад, директивні й розпорядчі акти регіональних органів у сфері охорони культурної спадщини за 1945 – 1991 роки.
Крім того, окремі аспекти правового забезпечення й управління у сфері охорони
культурної спадщини на регіональному рівні
розкривають у своїх працях А. І. Звіряка [73],
О. Г. Мокроусова [74], О. М. Присяжнюк [75],
В. Ю. Ткаченко [76], О. В. Хлівнюк [77] та багато інших.
Висновки. Аналіз праць українських
вчених дає підстави стверджувати, що питанням охорони та збереження культурної
спадщини за роки незалежності України присвячено кілька десятків монографій і дисертаційних досліджень, кількість наукових статей вже перелічується сотнями, ще більше
оприлюднених наукових повідомлень і тез
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виступів на міжнародних і всеукраїнських
наукових конференціях, семінарах та інших
наукових і експертних форумах. При цьому
проблематика правової охорони культурної
спадщини досліджувалася не лише вченими-правознавцями, а й представниками суміжних галузей науки – фахівцями з державного управління, міжнародних відносин, історії, культурології, політології та ін.
Аналіз наукових праць дав змогу
виокремити такі основні напрямки наукових
досліджень:
1) узагальнюючі й теоретичні праці з
питань охорони культурної спадщини;
2) праці, присвячені міжнародно-правовій охороні культурної спадщини; діяльності
міжнародних організацій та інституцій; питанням реституції об’єктів культурної спадщини;
3) праці, присвячені зарубіжному досвіду законодавчого забезпечення та політиці
держав/держави у сфері охорони культурної
спадщини; порівняльні дослідження зарубіжного й українського законодавства;
4) праці з конституційного й адміністративного права України, пов’язані із забезпеченням культурних прав людини, політикою
держави та діяльністю національних інституцій у сфері охорони культурної спадщини;
5) праці, присвячені проблемі відповідальності (адміністративної, кримінальної,
цивільної) за порушення законодавства у
сфері охорони культурної спадщини;
6) праці, які висвітлюють регіональні
особливості правової охорони культурної
спадщини в Україні.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ЛЮДИНА» З ПОЗИЦІЙ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
Анотація
Метою статті є дослідження характеристики поняття «людина» з позицій конституційного права.
Наукова новизна. В статті визначено характеристики поняття «людина» в конституційному праві в контексті її безпосереднього та опосередкованого впливу на конституційно-правову регламентацію і регулювання прав людини, трансформації правового статусу людини і громадянина та правових станів особистості в умовах розвитку демократичної правової державності і громадянського суспільства. Здійснено аналіз терміну «людина» в конституційному праві, використовуючи домінанти телеологічного, соціального та іншого характеру. Зокрема, досліджено людину як біологічну істоту та як об’єкт права (людина і право).
Визначено, що в своїй єдності досліджені підходи до людинорозуміння і його характеристики,
створюють систему пізнання конституційно-правової реальності, а також визначення перспектив її подальшого розвитку і вдосконалення під впливом антропоцентризму, людинорозмірності та людинорозуміння у всьому різноманітті гуманістично-правової проблематики.
Висновки. Проблематика «людини» в конституційному праві держави має визначальну
роль, особливо в процесах інституціоналізації та конституювання демократичної правової
державності. Тому в цих умовах законодавець використовує індивідуально-колективний підхід
до вирішення питань конституційно-правового статусу людини і громадянина. Визначаючи
такий статус, законодавець враховує як біологічні характеристики людської істоти, що мають для неї екзистенційне значення в процесі існування в рамках людського соціуму та в умовах функціонування держави, так й відповідні позиції, що демонструють взаємини людини з
правом. Саме в рамках права людині надаються нормативні можливості для реалізації своїх
атитюдів, інтенцій, устремлінь, потреб, інтересів, а у підсумку й конституційних прав, що
визнаються, легалізуються, охороняються, захищаються, гарантуються державою на рівні її
конституційного права. Наголошено на існуванні суттєвих проблем щодо дослідження людини саме як об’єкта права.
Ключові слова: людина, права людини, об’єкт права, конституційне право, конституційно-правовий статус людини і громадянина, людинорозуміння.
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CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT OF «MAN» FROM THE POSITIONS OF THE
CONSTITUTIONAL LAW
Аbstract
The purpose of the article is to study the characteristics of the concept of «man» from the standpoint of constitutional law.
Scientific novelty. The article defines the characteristics of the concept of «man» in constitutional
law in the context of its direct and indirect influence on the constitutional and legal regulation and regulation of human rights, the transformation of the legal status of man and citizen and the legal status
of a person in the conditions of the development of democratic legal statehood and civil society. The
analysis of the term «man» in the constitutional law is carried out, using the dominant teleological,
social and other characteristics. In particular, a person is investigated as a biological being and as an
object of law (person and right). It is determined that in its unity the approaches to human understanding and its characteristics are investigated, they create a system of knowledge of the constitutional and
legal reality, as well as determine the prospects for its further development and improvement under the
influence of anthropocentrism, human dimension and understanding of humanity in the whole diversity of humanistic-legal issues.
Conclusions. So, summing up the results of the study, it should be noted that the problem of
«rights» in the constitutional law of the state has a decisive role, especially in the processes of institutionalization and constitution of democratic legal statehood. Therefore, in these circumstances, the
legislator uses an individual-collective approach to resolving issues of the constitutional and legal status of a person and a citizen. In defining this status, the legislator takes into account both the biological
characteristics of a human being that has an existential significance for it in the process of existence
within the framework of human society and in the conditions of functioning of the state, as well as the
corresponding positions, showing the relationship between rights with the right. It is within the limits
of the right of a person that the regulatory opportunities for the realization of their attitudes, intentions, aspirations, needs, interests, and eventually recognized and legalized, protected, protected, guaranteed by the state at the level of its constitutional right are provided. Emphasis was placed on the
existence of significant problems concerning the study of a person as an object of law.
Key words: human, human rights, object of law, constitutional law, constitutional and legal status
of man and citizen, human understanding.

Постановка проблеми. Питання визнання, легалізації, реалізації, охорони, захисту, гарантування прав і свобод людини державою є основоположною ознакою сучасної
демократичної правової державності. Тому
інтерес науковців та широких верств населення до цієї проблематики носить обґрунтований як доктринальний, так й праксеологічний характер.
Разом з тим, необхідно зазначити, що
проблематика прав і свобод людини в повсякденному житі набула спрощеного та
ординарного розуміння, завдяки чому поза
неї залишаються багато проблем, що дають
можливість з онтологічних позицій визначити її неминуще значення для стабільного існування та функціонування конкретної особистості, соціуму і держави, а також їх сталого розвитку в належних умовах соціально-політичної та соціально-економічної зла-
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годи. До однієї з таких проблем відноситься
проблематика визначення характеристики
поняття «людина» з позицій сучасного конституційного права, що є не тільки опорною,
а й володіє імперативно-функціональною
характеристикою по відношенню до інших
проблем і питань існування та функціонування як сучасної державності в її демократично-правовій моделі, так й міжнародної
спільноти держав.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Необхідно зазначити, що проблематика цього дослідження, враховуючи на його
досить складний та поліпредметний характер, знаходяться на рівні міждисциплінарного розуміння та тлумачення, тому його концепції, положення і висновки, знайшли своє
закріплення в роботах багатьох вчених дореволюційного (включаючи й періоди Античності – Стародавніх Греції и Риму, періодів
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Відродження, функціонування буржуазних
держав), радянського та сучасного періодів в
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.
Особливо необхідно відзначити, що
правозахисна проблематика зайняла пріоритетне місце в вітчизняній теорії й галузях юридичної науки, перетворилася з вузькопрофільного в генеральний напрям її
розвитку. Саме в розвитку української юридичної науки спостерігається формування
цілих юридичних напрямів, наукових шкіл з
проблематики захисту прав людини, починаючи від розробки загальнотеоретичних засад (В. К. Забігайло, М. П. Орзіх, О. В. Сурилов,
П. М. Рабінович, Ю. І. Римаренко, О. Ф. Скакун та ін.) i закінчуючи питаннями прав людини в конституційному (В. В. Кравченко,
В. Ф. Погорілко, І. Д. Сліденко, Ю. М. Тодика, О. Ф. Фрицький та ін.), муніципальному
(М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, О. Є. Єгоров,
С. В. Маліков, О. В. Приєшкіна, С. Ю. Русанова,
І. В. Федоров, О. О. Харченко), екологічному
(В. І. Андрейцев, М. І. Малишко, Н. Р. Малишева, О. О. Погребний, Ю. С. Шемшученко), міжнародному (Б. В. Бабін, М. В. Буроменський)
та європейському (Ю. О. Волошин) праві.
Разом з тим слід зазначити, що проблематика визначення характеристики поняття
«людина» в конституційному праві в контексті її безпосереднього та опосередкованого
впливу на конституційно-правову регламентацію і регулювання прав людини, трансформації правового статусу людини і громадянина та правових станів особистості в умовах
розвитку демократичної правової державності і громадянського суспільства – в рамках вітчизняної юридичної науки практично
не досліджувалась.
Тому метою цієї статті є дослідження характеристики поняття «людина» з позицій
конституційного права.
Виклад основних результатів Визначаючи роль і значення проблематики прав
людини в конституційному праві, необхідно, насамперед, наголосити на її особливо
важливому, екзистенційному характері для
існування сучасної демократичної, правової та соціальної держави. Права людини –
3/2019
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це, перефразуючи вислів М. П. Орзіх про те,
що «конституція – це ядро, навколо якого
обертається вся конституційно-правова реальність» [1] – права людини й є тим ядром,
навколо якого обертаються всі принципи,
норми, інститути, підгалузі конституційного
права, і, по великому рахунку, й саме сучасне
конституційне право.
Аргументацією на користь такого висновку є три аспекти – напрямки в дослідженні прав людини, що склалися до теперішнього часу в українському правознавстві, що
підтверджує аналіз наукової літератури. На
доктринальну думку М. А. Абдалказима, вони
є досить відокремленими, але й вельми продуктивними [2].
Перший напрям, який можна позначити
як філософсько-правового підходу, основний
акцент робить на онтологічні проблеми прав
людини. Тут основна увага приділяється теоретичному аналізу проблем походження
прав людини в контексті глибокого опрацювання їх юридичної природи, більш того –
одним з концептів тут виступає сама логіка
таких прав (П. М. Рабінович, С. Добрянський).
Другий напрям, який можна позначити
в якості регулятивного підходу до проблем
прав людини, акцентує увагу на їх розумінні як особливому способі правового регулювання суспільних відносин. Його прихильниками є не тільки представники теорії права
(М. Ф. Орзіх, Ю. М. Оборотов, Н. М. Крестовська), але і галузевих наук – конституційного
(М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, О. М. Биков,
Ю. О. Волошин, І. Д. Сліденко, Х. В. Приходько)
і навіть міжнародного права (М. В. Буроменський, В. Н. Денисов, М. М. Микієвич), а також
багато практичних працівників, які визнають, що права людини, визнані міжнародним
співтовариством і державою, вводять і в міжнародно-правову, і в національно-правову
(конституційну) системи відповідні режими,
порядки, домінанти, стандарти і алгоритми
свого правового здійснення.
Третім важливим напрямом в доктринальному забезпеченні прав людини, без
сумніву, є правозахисний напрямок. Його
суть полягає в розумінні того, що права людини тільки тоді перетворюються в реальну цінність, коли вони надійно гарантовані і захищені. Найбільш повне дослідження цього аспекту прав людини знайшло в
роботах О. Л. Копиленка, Н. М. Оніщенко,
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В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького, Б. А. Пережняка, А. Р. Крусян, В. А. Григор’єва та ін. Слід
зазначити, що у своїх працях вони не просто акцентують увагу на процесуальному і
діяльнісному аспектах захисту, охорони та
гарантуванні прав і свобод людини, але надають домінантне значення положенню про
обов’язкове включення в дефінітивне визначення загального поняття «прав і свобод
людини» вказівки на необхідність їх захисту,
причому захисту правового. Такий підхід, як
видається, є науково продуктивним і обґрунтованим, перш за все, в контексті практичної
реалізації системи координат «держава-людина» [2].
Однак, системний аналіз наведених напрямків демонструє, що вони переважно
спрямовані не стільки на захист самої людини, скільки її прав – тобто, основоположним
об’єктом захисту людини в конституційному праві є її права – саме вони виступають
«альфою і омегою» конституційних регламентації та регулювання й, отже, саме через
них можна дійти висновку, що саме є людина
та які її характеристики.
Звідси, реалізуючи спробу здійснити
аналіз терміну «людина» в конституційному
праві, вважаємо за потрібне, використовувати наступні домінанти телеологічного, соціального та іншого характеру:
1. Людина як біологічна істота
Необхідно зазначити, що сучасні природничі науки – від астрофізики й космобіології до молекулярної біології та генетики
все глибше й інтенсивніше інтегрують людину у предметне поле власних досліджень,
синтезуючи не тільки нові гіпотези, ідеї,
твердження, концепти, а й формуючи прогресивні моделі взаємовідносин людської
істоти з оточуючим світом. Тобто, вказані науки, насамперед цікавлять комунікаційні моделі людини в контексті її розвитку в межах
природи та космосу. Слід зазначити, що правова наука в цьому аспекті йде далі та глибше, бо вона, визначаючи правовий статус людини, робить спробу спиратися при цьому на
біологічну природу людини, яка є частиною
живої природи та частиною тваринного світу.
Недарма, в рамках права виокремлюється, що людина:
1) це найвищий ступінь розвитку живих
організмів на Землі;
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2) представник виду Людина розумна
(Homo sapiens), що за своєю природою поєднує соціальні і природні якості і такий, що
виступає як цілісна, багатоскладна біопсихосоціальна система.
Тобто, саме в праві враховуються біологічні, зумовлені еволюцією, властивості людини, як представника біосу (право на життя,
право на гідне існування, право на труд, право на належний життєвий рівень тощо). Не
випадковим й є виокремлення біологічних
прав людини, тобто прав, які визначаються
біологічною структурою організму людини,
його біологічними потребами, та які охоплюють та сприяють розвитку життєво важливої
природи людини [3].
При цьому, слід констатувати, що перелік таких прав має об’єктивну тенденцію до
зростання, включаючи не тільки зростання
їх кадастру, а й рівня правового регулювання,
що включає до себе не тільки національне, а
й вже наднаціональне та міжнародно-правове регламентацію, супроводження, регулювання та забезпечення – тобто більш складні
і багаторівневі правові конструкції та інструменти конвергенційного (інтеграційного)
рівня, що використовують національні держави, наднаціональні інтеграційні об’єднання держав та міжнародна спільнота держав
в процесі локального, регіонального та універсального унормування та регулювання.
А це, на нашу думку, не може не відбитися на
рівні національного конституційного права,
яке не тільки визнає біологічні (природні)
права людини, а й дуже ретельно сприймає
будь-які зміни в переліку таких прав людини,
особливо в бік їх зростання, в контексті майбутньої нормативізації та регламентації.
До таких прав, зокрема, відносяться
право на життя як базове підґрунтя для всіх
інших прав; право на сон; на безпечне для
життя та здоров’я довкілля; на споживання
безпечних продуктів; на захист психіки; на
самозбереження в природному вигляді; на
зачаття потомства; свобода розпорядження
собою, зокрема – тілом, вибору життєдіяльності, чоловіка чи дружини, самостійного
вибору кількості дітей тощо; права людини
відносно її органів та тканин; репродуктивні
права; на недоторканість її геномного набору, на заваді чому стоять клонування, експериментування, використання стовбурових
клітин, що одночасно може перешкоджати
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праву ембріона на життя та інші подібні права, які розширюються одночасно з досягненнями науки.
При аналізі перспектив нормопроектування зазначених прав, неможливо не погодитись з позицією дослідниці М. П. Тиріної,
яка обґрунтовано вважає, що означені права
здебільшого існують в доктринальних дослідженнях і в будь-якому випадку є продуктом
нової та новітньої історії, яку започатковували здебільшого зарубіжні розвинені країни,
згодом, з появою міжнародних організацій, –
у рамках міжнародного співтовариства держав, і тому регулюються вони здебільшого у
міжнародно-правових актах, які все одно не
вирішують усіх нагальних проблем, пов’язаних з функціонуванням та практичною реалізацією біологічних прав людини [3].
Але, виходячи з практики сучасного
міжнародного нормопроектування та нормотворчості, є загальновідомим, що саме
через міжнародно-правові акти, що містять міжнародно-правові зобов’язання держав-підписантів, та формалізуються у нормах міжнародного права – ці норми потрапляють як загальнообов’язкові до виконання
в національні правові системи, й насамперед,
в конституційне право національної держави
(через механізм національної імплементації
норм міжнародного права /див. ст. 9 Конституції України [4]/).
Разом з тим, актуальним в процесі нормопроектування та нормотворення, в широкому розумінні останнього, залишаються
настанови відносно того, що для розуміння
природи людини, яка за визначенням є біосоціальною, необхідно розглядати людську
істоту як інтегральну, бінарно-коннотовану
систему «соціальний індивід – біологічний
вид», котра характеризується симетричною
опозицією – опозицією соціального й біологічного» [5]. Тобто, в основі успіху нормативно-правового регулювання правового статусу людини, а також її прав, лежить насамперед, глибоке розуміння філософської дихотомії, на якій базується природа людини – як
біологічна, так й соціальна. І тільки при досягненні розумного балансу щодо нормування основоположних аспектів такої бінарної
природи може з’явитися належний соціально-нормативний результат.
Одночасно, необхідно й враховувати
«оборотну сторону медалі». Погоджуючись із
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тим, що «… все більш значущим імперативом
для сучасної цивілізації є не тільки охорона
біосфери, але й приведення політичних систем на планеті у відповідність до біологічних
характеристик людини» [6], тобто в об’єктивації необхідності досягнення консенсусу в
нормативному регулюванні екологічних потреб людини, її груп і асоціацій, всього людства, – з визнанням і легалізацією державами
та їх сателітами в рамках політичної системи
біологічної природи людини, все ж необхідно звернути увагу на відповідні застереження, що на думку деяких сучасних науковців,
зокрема Ф. Фукуями [7], є небезпідставними,
особливо стосовно того, що досягнення сучасної біологічної науки можуть бути застосовані навпаки, для приведення біологічних
параметрів індивіда у відповідність до конкретного політичного запиту правлячої або
зацікавленої політичної сили.
2. Людина як об’єкт права (людина і право)
Можна сміливо стверджувати, що не
кожна людина стикається з правом щодня,
але вона, по-перше, все ж постійно апріорі знаходиться в межах правового простору
держави, точніше її публічної влади – державної або самоврядної (муніципальної) [8];
по-друге, оцінюючі роль права в локальному соціумі, де існує, функціонує, розвивається й вдосконалюється людина, здійснюючи
свій життєвий цикл, – право, так чи інакше,
впливає на неї постійно, можливо, щомиті;
по-третє, це веде до перманентної психо-поведінкової, суб’єктивно-технологічної реакції
людини –модифікації її поведінки в локальному соціумі, де вона фактично й існує, у відповідності до правових настанов, що існують
в державі; по-четверте, продукуючи відповідно до своїх атитюдів (англ. attitude – ставлення, установка), як внутрішнього стану
готовності людини до дії, що передує її поведінці [9], екзистенційні інтенції, устремління,
потреби, інтереси, на підставі попереднього
соціально-психологічного досвіду, на усвідомленому і неусвідомленому рівнях, людина вже превентивно співвідносить їх з правовими настановами, визначаючи їх співпадання або антагонізм, роблячи при цьому висновок про нормативну продуктивність або
непродуктивність своєї поведінки.
Якщо твердження про особливу роль
права в житті людини є правильним та мето-
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дологічно обґрунтованими, то можна говорити вже не тільки про наявність об’єктивної
природи права, а й про необхідність постійного та послідовного наукового дослідження
відношення «людина – право», більш того, на
слушну думку В. С. Бігуна, можна констатувати виведення його на якісно вищі рівні абстрагування та конкретизації [10]. На нашу
думку, це стає можливим та необхідним завдяки простій тезі, що базується на інструментальній залежності права від людини –
право створено людиною для людини, і без
людини не може існувати.
Разом з тим, необхідно наголосити на існуванні суттєвих проблем щодо дослідження
людини саме як об’єкта права. У їх визначенні слід погодитись з В. С. Бігуном [10], який
слушно вважає, що:
1. Людина традиційно не вважалася одним із об’єктів дослідження праводержавознавства, як це було та є у випадку філософії.
Біль того, в конституційно-правовій традиції
основоположне місце завжди займали права держави. І тільки Велика Французька революція закріпила ідеали свободи, рівності,
братерства в Декларації прав людини і громадянина 1789 року [10]. Хоча, в людській історії й раніше вже були зроблені кроки щодо
визначення відповідного статусу людини,
починаючи від Стародавнього Риму з його
«res vokale» по відношенню до рабів та розподілом суспільства на патриціїв і плебеїв,
Індії з її розподілом населення на варни (брахмани, кшатрії, шудри, недоторканні) [12],
закінчуючи розподілом людей вже в новітніх
суспільствах і державах на засадах дискримінаційних ознак і цензів (раси, нації, ценз осілості тощо).
Фактичну відсутність інтересу права до
людини яскраво демонструє поширена нині
система галузей та інститутів позитивного
(«юридичного») права – елементів правової
системи та системи права зокрема, що формувалась історично. Тому введення людини
в право як його об’єкта, тобто об’єкта правового регулювання у всьому її різноманітті, та
ще з «перекосом» і акцентуванням на її біологічну природу та відповідні права, стало
революційною подією. Необхідно зазначити,
що цьому сприяли тенденції набуття людиною правової суб’єктності через введення
терміносистем «правовий статус» і «правове
положення людини». Разом з тим, в консти-
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туційному праві, не дивлячись на відповідні
нормативні установлення, та конституційній
практиці, до цих пір фактично існує пріоритет прав держави перед пріоритетом прав
людини, що фактично нівелює роль та потенціал права як явища у широкому та вузькому розуміннях, як щодо визнання нових
форм правового статусу людини, так і значення людини в праві загалом. І тут треба
погодитись з наведеним автором в тому, що
успадковані сучасною українською юриспруденцією «людський вимір права», «людський
фактор» фразеологічно та змістовно демонструють цей аргумент. На перший погляд,
вони нейтральні, однак насправді показують
другорядність місця людини в царині теорії
та практики права, її інструментальне, а не
фундаментальне значення. Натомість заперечення чи знівелювання значення взаємозв’язку людини та права – значить заперечення всієї людської природи права як явища
та об’єкта наукового інтересу [10]. На нашу
думку, наведені терміносистеми негативно
впливають на розуміння позиції людини в
праві й аксіологічно, бо знецінюють її роль і
значення в формуванні правових тенденцій
та посилюють комплекс її «меншовартості».
2. «Людина–право» – це складне, поліпроблемне відношення. Виокремлення цієї
проблеми, на думку В. С. Бігуна, є пов’язаним з тим, що таке відношення є потенційно
еластичним і може охоплювати та породжувати чимало питань та проблем фундаментального значення. Одне із них – це питання
про відображення людини в праві, її уявлення, «образ», яке можна визначити як питання правового людинорозуміння [10]. Слід
зазначити, що таке питання має декілька
смислів та може бути витлумаченим як в статичному стані («що є таке людина в праві?»),
так й в динамічному («як людина діє в праві?
Як вона його реалізує?»). Звідси виникають
й актуальні питання «людинорозмірності»
права, його «людиноцентризму» тощо. Актуалізації цих проблем сприяє є спорадичне і
неусталене використання термінології людинорозуміння, що є характерним для сучасної
правової літератури, причому без визначення змісту конкретних термінів, що не тільки
не дає змогу встановити змістовне навантаження кожного з термінів, а й своєрідним чином «мікшує» і нівелює їх. Ідеться про практичне використання, семантичне значення
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та праксеологічне розрізнення уживаної як
в правовій доктрині, так і в нормативно-правових актах, насамперед, з конституційного
права, такої термінології: 1) людина, 2) чоловік, 3) індивід (індивідуум), 4) індивідуальність, 5) особа, 6) суб’єкт права, 7) особистість, 8) громадянин, 9) іноземець; 10) особа без громадянства; 11) персона, 12) ніхто,
13) кожен, 14) всі тощо.
В обов’язковому порядку треба згадати
й рольові позиції людини в конституційному праві та інших галузях права, які вона відіграє в різних обставинах, що є значимими
з позицій права, та які встановлюють відповідний правовий статус людини в залежності
від різних ознак: наприклад, віку (дитина,
повнолітній, людина похилого віку тощо),
статі (жінка, чоловік), соціального стану (заміжня жінка, жінка в стані вагітності, жінка-мати, пенсіонер), професії (військовослужбовець, студент), сімейного стану (чоловік, жінка, член родини) стану війни і миру
(комбатант, військовополонений, учасник
НВФ тощо) і т. д.
З такого широкого підходу об’єктивно
постає питання, якою уявляється людина в
кожному з цих теоретичних та практичних
вимірів права. Іншими словами, треба відрізняти що є людина, по-перше, у філософських
і теоретичних конструкціях, що лежать в основі теорії права, а, по-друге, що є людина у
процесі правореалізації, тобто тоді, коли вона
практично таке право здійснює, застосовуючи
його в якості засобу досягнення своїх інтересів, в процесі комунікативної взаємодії з іншими суб’єктами права, як уособлених окремими
людьми, їх групами, колективами, асоціаціями, а також державою, її органами і інституціями, іншими юридичними особами.
Отже, це можна визначити і порозуміти
завдяки процесу відображення людини, яке
відбувається через її усвідомлення та втілення в практику відповідних ідей та інші
теоретичних форм (доктрин, концептів, міфологем, термінів, дефініцій тощо), які існують в індивідуальних, групових, колективних, корпоративних та інших полісуб’єктних
поглядах, їх сукупності чи системі, що відображається концептуалізацією людинорозуміння. Тобто, можна погодитись з В. С. Бігуном [10; 11], в тому що:
а) людинорозуміння – це усвідомлення
людини через призму філософських концеп3/2019
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цій, поглядів, уявлень (теоретико-доктринальний критерій – авт.). Такий рівень розуміння лежить в основі правової доктрини, в
тому числі й доктрини саме конституційного, а не державного права [13].
У цьому випадку розуміння приходить
через те, що дослідник робить всі явища та
предмети оточуючого світу людинорозмірними – саме людина виступає виміром соціальної реальності. Зазначений рівень володіє
великим концептуальним потенціалом та великим рівнем реалізації саме в конституційному праві держави, бо саме воно виступає
єдиною профілюючою галуззю національного права та визначає стратегічні напрями
розвитку всієї правової системи і системи законодавства держави;
б) правове людинорозуміння – це усвідомлення людини через призму філософських та правових, філософсько-правових
концепцій, доктрин, поглядів, уявлень (теоретико-нормативний критерій – авт.). Наведений рівень розуміння детермінує та активізує процеси нормування, що виникають на
основі рис людини, що мають суспільно-державне, індивідуальне-колективно-групове-асоціативно-корпоративне значення. Він у
технологічному сенсі повинен закінчуватися
нормопроектуванням та нормотворенням.
Цей рівень відіграє праксеологічну та телеологічну роль в конституційному праві держави, бо детермінує і скеровує його подальший
і перспективний розвиток із позицій нормо/
законо/конституційно-проектної та нормо/
законо/конституційно-творчої діяльності;
в) індивідуально (для будь-якої людини, вченого тощо) правове людинорозуміння – процес усвідомлення сутності, сенсу
та значення людини в праві (онтологічний
критерій – авт.). Цей рівень розуміння людини напряму пов’язаний з індивідуальною
правосвідомістю та є скерованим на вироблення відповідних теоретичних настанов в
профільній сфері – розрахований на формування конкретних концептуальних позицій
та стійкої системи знань про людину, її права
і роль в праві. Цей рівень в конституційному
праві відіграє важливу ідеологічну та праксеологічну роль, бо фактично відображає процес впливу конституційно-гуманістичних
та антропологічно-процесуальних настанов
конституційного права на конкретну особистість людини і громадянина, а також демон-

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

35

Право

Конституційне та муніципальне право

струє ефективність і результативність такого впливу;
г) структурно правове людинорозуміння – це система понять, категорій, концепцій,
поглядів, підходів, тлумачень, уявлень, ідей
щодо людини в праві, які формують і відображають зміст і форму розуміння людини
в праві (структурно-теоретичний критерій –
авт.). Таке розуміння носить допоміжний та
доповнюючий характер, бо виникає: а) на
основі як загального правового людинорозуміння, у якому задіяні люди в їх індивідуальному, груповому, колективному, асоціаційному вимірі, так й б) на основі індивідуального людинорозуміння як фактор більш
глибокого пізнання, з’ясування, стабілізації
профільних знань о ролі права в житті людини і ролі людини в царині права. Фактично
ця характеристика відіграє важливу інструментально-сталу та координуюче-стабілізаційну роль в конституційному праві для систематизації знань в профільній сфері, з використанням арсеналу філософсько-правових
форм існування і методів наявності, прояву
і домінування антропологічної проблематики, причому, як в профілюючий галузі, так й
у всьому національному праві держави та її
цільовому скеруванні для антропоцентричного впливу на інші галузі національного
права;
д) інструментально (методологічно)
правове людинорозуміння – це один з елементів антропологічного підходу до права, з
допомогою якого розкривається зміст людської природи права як її засади (інструментально-методологічний критерій – авт.).
Контекстуально таке розуміння є методологічною основою пізнання проблематики за
рахунок використання відповідних способів
наукового пізнання, зокрема в юриспруденції, що полегшує та стимулює науковий пошук відносно взаємовідносин людини з правом та її визначальної ролі в існуванні, функціонуванні, розвитку, вдосконаленні права
як соціального феномена через побудову антропоцентричної моделі соціуму і держави.
Наведена характеристика людинорозуміння
відіграє для конституційного права основоположну технолого-методичну, і в той же
час, подвійну роль: з одного боку – роль ідеологічного обслуговування, супроводження
і забезпечення, за рахунок використання арсеналу методів пізнання юридичної реаль-
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ності, що здійснюється під прямим впливом
правових конотацій і наративів, а з іншого –
забезпечення перманентної колаборації цих
методів в пізнанні конституційно-правової
реальності, з метою визначення перспектив
її розвитку, вдосконалення, а також наслідків антропоцентричного впливу на право і
навпаки. Вважаємо, що використання саме
таких підходів не тільки применшить рівень
відповідної еклектичності знань про людину
в праві, а й водночас забезпечить їх відповідною системністю і комплексністю, позбавив
синтетичності та хаотичної інтегративності за рахунок застосування плюралістичних
підходів у використанні юридичної, загально-правової і загально-наукової методології.
Висновки. Отже, у своїй єдності зазначені підходи до людинорозуміння і його характеристики створюють систему пізнання конституційно-правової реальності, а також визначення перспектив її подальшого розвитку
і вдосконалення під впливом антропоцентризму, людинорозмірності та людинорозуміння у всьому розмаїтті гуманістично-правової проблематики, що повинна розумітися
з сучасних позицій досягнення не тільки гуманітарних, а й природничих наук – біології,
фізіології, фізики, хімії, генетики тощо.
Резюмуючи, можна зазначити, що:
- проблематика «людини» в конституційному праві держави має визначальну
роль, особливо в процесах інституціоналізації та конституювання демократичної правової державності;
- саме в цих умовах законодавець використовує індивідуально-колективний підхід
до вирішення питань конституційно-правового статусу людини і громадянина;
- визначаючи такий статус, законодавець враховує як біологічні характеристики
людської істоти, що мають для неї екзистенційне значення в процесі існування в рамках
людського соціуму та в умовах функціонування держави, так і відповідні позиції, що
демонструють взаємини людини з правом;
- саме в рамках права людині надаються
нормативні можливості для реалізації своїх
атитюдів, інтенцій, устремлінь, потреб, інтересів, а у підсумку й конституційних прав,
що визнаються, легалізуються, охороняються, захищаються, гарантуються державою на
рівні її конституційного права.
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ПОБУДОВА ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ:
ОЦІНКА ЕКСПЕРТІВ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Анотація
Мета статті. У статті досліджується теоретична складова адміністративної реформи в рамках побудови публічно-сервісної держави в Україні через призму Звіту про базові вимірювання «Принципи державного управління», проведеного Аналітичним центром Європейського Союзу «Програма підтримки вдосконалення врядування та менеджменту».
Наукова новизна: У зв’язку з проведенням дослідження Аналітичним центром Європейського Союзу «Програма підтримки вдосконалення врядування та менеджменту», який є неурядовою та неупередженою організацією, проведено аналіз стану побудови публічно-сервісної
держави в рамках проведення адміністративної реформи в Україні.
Висновки. У процесі дослідження питання ефективності впровадження принципів публічно-сервісної держави важливим було визначення правильності розуміння самого терміну
«публічно-сервісної держави» та її основних рис. Тому в першій частині статті на основі проведених досліджень вітчизняних науковців визначено перелік основних рис, притаманних саме
публічно-сервісній державі, серед яких:
1) першочерговим завданням держави є забезпечення прав і свобод своїх громадян;
2) держава в процесі реалізації своїх функцій тісно співпрацює з громадянами;
3) державний службовець є суб’єктом надання адміністративних послуг громадянам;
4) прозорий конкурсний відбір для державних службовців;
5) передача максимальної кількості повноважень органам державної влади на місця;
6) проста процедура погодження рішень держслужбовцями.
Для впровадження принципів публічно-сервісної держави в Україні в рамках проведення
адміністративної реформи вже прийнято ряд законодавчих актів, серед яких ключовими є:
Стратегія реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки, Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки, закони України «Про адміністративні послуги» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Проте поки не прийнятий важливий для реалізації публічно-сервісної держави Адміністративно-процедурний кодекс України.
Фактично впроваджені кроки зі створення публічно-сервісної державі в Україні та їх реалізація найкраще висвітлені у Звіті про базові вимірювання «Принципи державного управління».
Аналіз зазначеного звіту дав змогу дійти висновку про широке впровадження принципів
публічно-сервісної держави на законодавчому рівні, не останню роль в якому відіграє імплементація в українське законодавство положень європейського законодавства, передбачених,
у першу чергу, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. Щодо практичного впровадження принципів публічно-сервісної держави, то обсяг фактично здійснених кроків ще є недостатнім для надання остаточної оцінки зазначеному процесу.
Ключові слова: державний апарат, адміністративне право, адміністративна послуга,
публічно-сервісна держава, адміністративна функція держави.
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Abstract
The purpose of the article: The article examines the theoretical component of administrative reform within the framework of the construction of a public service state in Ukraine is examined through
the prism of the Report on Basic Measurements: Principles of Public Administration conducted by the
Analytical Center of the European Union. The Program for Supporting Improvement of Governance and
Management.
Scientific novelty: In connection with the research conducted by the Analytical Center of the European Union, the Government Support and Governance Improvement Program, which is a non-governmental and impartial organization, has carried out an analysis of the state of construction of a public
service state in Ukraine within the framework of administrative reform in Ukraine.
Conclusions: In the process of scientific research the question of the effectiveness of the implementation of the principles of a public service state, it was important to determine the correctness of the
understanding of the term «public service state» and its main features. Therefore, in the first part of the
article, based on the research conducted by domestic scientists. A list of the main features of the particular public service state, including:
1. the primary task of the state is to ensure the rights and freedoms of its citizens;
2. the state, in the process of implementing its functions, closely cooperates with citizens;
3. a public servant is the subject of the provision of administrative services to citizens;
4. transparent competitive selection for civil servants;
5. transfer of the maximum number of authorities to the state authorities to the place;
6. simple procedure for approval of decisions by public servants.
In order to implement the principles of the public service state in Ukraine, within the framework
of administrative reform, a number of legislative acts have already been adopted, among which the key
is the Strategy of the Reform of the State Administration of Ukraine for 2016–2020, the Strategy of Reforming the Public Finances Management System for 2017–2020, the Laws of Ukraine «On administrative services» and «On voluntary association of territorial communities», while the Administrative-Procedural Code of Ukraine, which is still important for the implementation of the public service state, has
not been adopted yet.
In fact, the steps taken to create a public service state in Ukraine, and their realization at the
moment, are best described in the Report on Basic Measurements: Principles of Public Administration.
The analysis of the above-mentioned report made it possible to conclude that the principles of a
public service state are widely implemented at the legislative level, the role of which is the implementation of the provisions of European legislation envisaged in the Ukrainian legislation, in particular the
Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European The Union, the European
Atomic Energy Community and their member States on another. As to the practical implementation of
the principles of a public service state, the actual steps taken are still insufficient to provide a final assessment of the process.
Key words: state apparatus, administrative law, administrative service, public service state, administrative function of the state.
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Постановка проблеми. Вже три роки
в Україні йде адміністративна реформа, основною метою якої є докорінна зміна існуючої системи управління державою. На зміну
чітко вибудованій «вертикальній» системі
поділу повноважень повинна прийти нова
розгалужена система децентралізованих органів. Проте для впровадження цієї системи,
для початку, необхідно розробити відповідну нормативно-правову базу. Україна, підписавши Угоду про асоціацію з Європейським
Союзом, взяла на себе обов’язки з просування процесу реформ й адаптації національного законодавства, що сприятиме поступовій
економічній інтеграції та поглибленню політичної асоціації [1]. Таким чином, одним із
кінцевих завдань, поставлених Угодою про
асоціацію, є побудова в Україні публічно-сервісної, людиноорієнтованої держави.
У статті розглянуто рівень впровадження адміністративної реформи в Україні, зокрема в рамках реформи адміністративної
функції на основі досліджень, зроблених
Аналітичним центром Європейського Союзу
«Програма підтримки вдосконалення врядування та менеджменту» (з англ. Support for
Improvement in Governance and Management,
або скорочено – Програма SIGMA).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання побудови публічно-сервісної
держави в Україні шляхом реформування
застарілої
адміністративно-управлінської
системи через виведення на передній план
особи-громадянина піднімалося з моменту
створення незалежної Української держави.
За цей час накопичено велику кількість теоретичних напрацювань, частина яких вже
реалізована в рамках проведення адміністративної реформи, а частина – ще чекає на реалізацію в майбутньому.
Так, дослідженням публічно-сервісної
держави займалися вітчизняні науковці:
В. В. Ладиченко, Ю. П. Битяк, В. Б. Авер’янов,
І. В. Арістова, Д. О. Власенко, Є. В. Курінний,
В. І. Курило, В. К. Колпаков, О. І. Миколенко,
О. Г. Циганов та інші.
Мета статті – дослідити побудову публічно-сервісної держави в Україні крізь
призму наукових поглядів та експертних оцінок для забезпечення реалізації адміністративної реформи.
Виклад основного матеріалу. У зв’язку
із відсутністю єдиної кваліфікації поняття
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«публічно-сервісна держава» досі існує багато понять, при використанні яких мається
на увазі саме людиноорієнтована держава,
завданням якої є надання високоякісної публічної послуги неокресленому колу осіб.
Питанню людиноцентричної організації державної влади вже приділялася увага в працях
українських дослідників, зокрема В. В. Ладиченка. На його думку, основною тенденцією
реформування державної влади є звернення
до людини та її фундаментальних цінностей [2, с. 129].
Інші автори, незважаючи на використання різних термінів, також дають оцінку саме
публічно-сервісної держави. Так, на думку
М. В. Дзевелюка, по-справжньому сервісною
державою можна назвати ту, в якій присутня
свого роду публічна конкуренція між державою та іншими соціальними структурами,
які можуть здійснювати ті ж самі функції,
однак подекуди більш ефективно й раціонально з економічної й організаційної точки
зору. Саме тому становлення сервісної моделі
функціонування держави відбувається лише
у наш час [3, с. 61].
Концепція соціально орієнтованої сервісної політики держави, на думку В. Я. Місюри, має спиратися на такі чотири виміри –
принципи сучасної демократичної держави:
- держава – гарант (тобто, система інститутів, які забезпечують надання якісних публічних послуг);
- держава – партнер (інституційно забезпечує сприятливі умови для громадської активності та спонукає громадян до самостійного вирішення проблем у межах чинного
законодавства, політичної системи та економічних умов);
- держава – інстанція нагляду (на основі
встановлених правил суспільної і, насамперед, економічної діяльності);
- держава – виконавець послуг для суспільства (насамперед, завдання безпеки і
можливості держави зробити щось для суспільства з меншими витратами) [4, с. 5].
О. Г. Циганов зазначає, що система правового забезпечення надання адміністративних послуг є особливим інститутом адміністративного права, який являє собою
сукупність адміністративно-правових норм,
що регулюють публічно-сервісні відносини
в ході публічної діяльності адміністративних
органів, що передбачено законодавством і
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здійснюється шляхом реалізації наданих цим
органам владних повноважень за заявою фізичної або юридичної особи з метою юридичного оформлення умов, необхідних для
реалізації їх прав, свобод і законних інтересів
та/або виконання покладених на них законом обов’язків [5, с. 13].
В. В. Ладиченко та В. О. Коломійчук у
своїй спільній праці, описуючи правове підґрунтя конкурсного відбору в системі державної служби, приходять до висновку, що
у сучасному законодавстві визначено найдосконаліше поняття державної служби як
«публічної, професійної, політично неупередженої діяльності із практичного виконання
завдань і функцій держави» [6, с. 94].
Із прийняттям у червні 2016 р. Стратегії
реформування державного управління фактично почалося реформування всієї системи
управління в державі. Стратегія містить план
дій з 2016 до 2020 року, однак у сфері державного управління реформи хоч і розпочалися, однак показують досить низькі результати, що може вказувати на занадто високу
планку, взяту при розробленні зазначеної
стратегії.
Аналогічна ситуація склалася у сфері
надання послуг: завдяки значній донорській
допомозі були реалізовані численні ініціативи з модернізації адміністративних послуг,
але більшість із них ще не принесли бажаних
результатів (одним із винятків є створення
мережі центрів надання адміністративних
послуг). Найбільше гальмує подальший розвиток адміністративних послуг відсутність
базового закону про загальну адміністративну процедуру, який би забезпечував єдині
гарантії реалізації прав громадян при їх взаємодії з державними органами [7, с. 5].
Так, засади реформування державного
управління загалом та створення публічно-сервісної держави, основною метою якої
є надання якісної адміністративної послуги
своїм громадянам, Кабінет Міністрів України
визначив у двох документах стратегічного
планування: Стратегії реформування державного управління в Україні на 2016 – 2020
роки та Стратегії реформування системи
управління державними фінансами на 2017 –
2020 роки.
Стратегією реформування державного
управління в Україні на 2016 – 2020 роки окреслено основні проблеми, які існували ста-
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ном на 2016 рік у сфері надання адміністративних послуг:
- відсутність упорядкованих базових
принципів і гарантій захисту прав громадян
і юридичних осіб у рамках адміністративної
процедури (відсутність закону про адміністративні процедури);
- необхідність подальшого розвитку
центрів надання адміністративних послуг;
- надмірне адміністративне навантаження на громадян і юридичних осіб;
- низький рівень якості роботи базових
електронних реєстрів; відсутність прийнятного технічного рішення для забезпечення
функціональної сумісності систем органів
державної влади, неналежна якість електронних послуг для громадян і юридичних
осіб [8, с. 6].
Разом із цим не забезпечено фінансової
сталості реформи державного управління,
оскільки Стратегія реформування державного управління в Україні на 2016 – 2020 роки
не визначає орієнтовний обсяг видатків на
реалізацію конкретних заходів реформи або
джерела їх фінансування. Стратегія реформування державного управління в Україні на
2016 – 2020 роки містить орієнтовний обсяг
видатків для кожного напряму реформування лише на агрегованому рівні, у той час як
Стратегія реформування системи управління
державними фінансами на 2017 – 2020 роки
взагалі не містить жодної інформації про
орієнтовний обсяг видатків на її реалізацію.
Хоча загальний показник виконання запланованих заходів, а також досягнення цілей
є низьким, ситуація зі Стратегією реформування державного управління в Україні на
2016 – 2020 роки є дещо кращою порівняно
із Стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2017 –
2020 роки [7, с. 8].
Секретаріат Кабінету Міністрів України
відповідає за загальну координацію реформування державного управління. Директорат публічної адміністрації Секретаріату
Кабінету Міністрів здійснює моніторинг реалізації Стратегії реформування державного управління в Україні на 2016 – 2020 роки.
Секретаріат Кабінету Міністрів також є секретаріатом Координаційної ради з питань
реформування державного управління, яка
виступає координаційним форумом реформування державного управління на полі-
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тичному рівні включно зі сферою управління державними фінансами. Однак питання,
пов’язані з реалізацією Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки, ще не обговорювалося на Координаційній раді з питань
реформування державного управління, а координація на адміністративному рівні все ще
не діє в контексті забезпечення Стратегії реформування державного управління в Україні на 2016 – 2020 роки [7, с. 8].
При проведенні аналізу Програма SIGMA
керувалася принципами стратегічних засад
реформування державного управління. Аналіз включав дослідження індикаторів для
оцінки кожного з принципів, викладених у
Методологічній базі для принципів державного управління 2017 р. [9, с. 12]. Ключовою вимогою принципів є створення системи управління реформування державного управління
та визначення відповідальності за її реалізацію, а стратегічні засади становлять основу
для реалізації пріоритетних та послідовних
реформаторських заходів, узгоджених із фінансовими можливостями держави.
Значення індикаторів для України за
цією ключовою вимогою за п’ятибальною
шкалою:
- якість стратегічних засад реформування державного управління – 3;
- ефективність реформування державного управління та комплексність моніторингу
та звітності – 1;
- фінансова сталість реформування державного управління – 0;
- підзвітність та координація щодо
реформування державного управління –
2 [7, с. 9].
На жаль, по жодному з індикаторів Україна не отримувала високих чи хоча б середніх
балів, що може свідчити про низький рівень
реалізації реформи. Водночас високих оцінок
заслуговують прийняті нормативні акти, які
містять заходи щодо реформування по всіх
п’ятьох напрямках реформи.
Унаслідок виявлених розбіжностей між
документами планування реформування
державного управління, низькою узгодженістю та обмеженими консультаціями з громадськістю під час розроблення стратегій,
значення індикатора, що оцінює якість стратегічних засад реформування державного
управління, становить 3 бали [7, с. 12].
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У своєму звіті Програма SIGMA також
проводила оцінку якості стратегічних засад
державного управління, які хоч і не являються частиною нашого дослідження, проте
теж є складовою адміністративної реформи в Україні і конче необхідні для побудови
публічно-сервісної держави. Так, при оцінці
цього індикатору звертають увагу, у першу
чергу, на відповідність прийнятих Кабінетом
Міністрів України та міністерствами розпорядчих документів реаліям сьогодення, а
також можливість їх реального виконання.
Тобто, важливим є не сам факт проведення
реформ на папері, а можливість їх реалізації.
Згідно зі Стратегією реформування системи управління державними фінансами на
2017 – 2020 роки [10, с. 6] міжвідомча робоча група з розвитку системи управління
державними фінансами під головуванням
заступника Міністра фінансів має здійснювати моніторинг реалізації Стратегії й готувати квартальні та річні звіти. Звіти повинні
розглядатися спеціальною робочою групою
з питань реформування державного управління у сфері управління державними фінансами під головуванням Державного секретаря Міністерства фінансів. Проте ця група не
функціонує. Координаційна рада з питань реформування державного управління відповідає за загальну координацію та моніторинг
реалізації Стратегії реформування системи
управління державними фінансами на 2017 –
2020 роки [10, с. 6]. Квартальні звіти були
підготовлені за третій і четвертий квартали
2017 року [9, с. 3], але вони не розглядалися
Координаційною радою з питань реформування державного управління. Ці звіти містять таблиці із зазначенням прогресу, досягнутого у виконанні окремих заходів, але не
наводять дані про загальний відсоток реалізації заходів або будь-яку інформацію про виконання завдань [7, с. 14–15].
Відсутність фактичного контролю за
процесом реформ дуже негативно впливає
на рівень довіри громадськості до реформ
загалом, особливо зважаючи на те, що участь
представників громадських організацій прямо прописана в Стратегії реформування державного управління в Україні на 2016 – роки
[8, с. 10]. Особливо важливою є можливість
громадських організацій брати участь у процесі контролю за реформою, враховуючи досить низький рівень реалізації програм. Так,
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із запланованих на 2017 рік заходів Стратегії реформування державного управління в Україні на 2016 – 2020 роки реалізовано 53 %, а Стратегії реформування системи
управління державними фінансами на 2017 –
2020 роки – 41 %.
Важливо зазначити, що загальну відповідальність за реформу державного управління покладено на Міністра Кабінету Міністрів України, який є головою Координаційної ради з питань реформування державного
управління. Координаційна рада з питань
реформування державного управління [12]
була створена як політичний орган з координації реалізації Стратегії реформування
державного управління в Україні на 2016 –
2020 роки та Стратегії реформування системи управління державними фінансами на
2017 – 2020 роки [10, с. 6–7].
Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України є Секретарем Координаційної ради. Упродовж 2017 року Координаційна рада скликалася п’ять разів, проте
за цей час не піднімалося питання про Стратегію реформування системи управління
державними фінансами на 2017 – 2020 роки,
що є дуже показовим, оскільки саме реформування управління державними фінансами
та їх децентралізація є однією з найважливіших складових адміністративної реформи,
оскільки така реформа дасть можливість вести розподіл державних коштів, так-би мовити, «ближче до місця виникнення реальних
потреб».
Основною проблемою, на думку Програми SIGMA, є встановлення Секретаріатом
Кабінету Міністрів України і Міністерством
фінансів України нереалістичних строків для
проведення заходів щодо реформування на
рівні конкретних структурних підрозділів та
встановлення цільових значень для всіх індикаторів виконання завдань.
Важливим елементом всіх реформ, які
проводяться державою загалом, та реформи
державного управління зокрема, є адаптація
українського законодавства до стандартів
ЄС, передбачена Угодою про асоціацію. Станом на 2018 рік адаптація відбувається у відповідності до Регламенту Кабінету Міністрів
України (параграф 35 та додаток 1) [13],
який дає настанови чи належить запропонований проект акта до сфер, правовідносини
в яких регулюються правом Європейсько-
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го Союзу. Таким чином, в Україні питаннями
приведення національного законодавства до
стандартів ЄС займаються два органи: Кабінет Міністрів України та Урядовий комітет
з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку, який є допоміжним
робочим органом Уряду.
Також не варто забувати про зовнішній
моніторинг впровадження реформ в Україні.
Таким органом є Урядовий комітет з питань
європейської, євроатлантичної інтеграції,
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, який заслуховує звіти про
стан виконання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС і розглядає пропозиції стосовно виконання Плану заходів з виконання
Угоди про асоціацію та будь-які інші пропозиції від Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції [14].
Враховуючи той факт, що хоч механізми
для імплементації європейського законодавства і створені, проте координація, що здійснюється на політичному рівні, не функціонує
належним чином. Індикатор, який вимірює
ступінь виконання національними інституціями функцій у сфері європейської інтеграції у Звіті про базові вимірювання «Принципи державного управління» становить
3 бали з 5 [7, с. 28]. При цьому практика також доводить необхідність наукового забезпечення законодавчого процесу [15].
Як зазначається у звіті Програми Sigma,
одним із негативних елементів у роботі державного апарату в процесі виконання Плану
пріоритетних дій уряду є відсутність встановленої практики підготовки Звітів про
виконання Плану пріоритетних дій уряду
та плану законопроектних робіт, що призводить до відсутності об’єктивного контролю
за процесом реформ у цій сфері, у тому числі
з боку громадськості.
Висновки. Таким чином, можна дійти
висновку, що публічно-сервісна держава має
ряд рис, які відділяють її від адміністративно-командної системи:
1) першочерговим завданням держави є
забезпечення прав і свобод своїх громадян;
2) держава в процесі реалізації своїх
функцій тісно співпрацює з громадянами;
3) державний службовець є суб’єктом
надання адміністративних послуг громадянам;
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4) прозорий конкурсний відбір для державних службовців;
5) передача максимальної кількості повноважень органам державної влади на місця;
6) проста процедура погодження рішень
держслубовцями.
Для впровадження принципів публічно-сервісної держави в Україні в рамках
проведення адміністративної реформи вже
прийнято ряд законодавчих актів, серед
яких ключовими є: Стратегія реформування
державного управління в Україні на 2016 –
2020 роки, Стратегія реформування системи управління державними фінансами на
2017 – 2020 роки, закони України «Про адміністративні послуги» та «Про добровільне
об’єднання територіальних громад». Однак
поки не прийнятий важливий для реалізації
публічно-сервісної держави Адміністративно-процедурний кодекс України.
Фактично впроваджені кроки зі створення публічно-сервісної держави в Україні
та їх реалізація найкраще висвітлені у Звіті
про базові вимірювання «Принципи державного управління».
Звіт про базові вимірювання «Принципи державного управління» – це документ,
завданням якого було оцінити здатність
України проводити зміни з урахуванням багаторічного досвіду нормотворення та власної культури, у тому числі й управлінської.
Такий погляд ззовні дає змогу отримати зовнішню оцінку адміністративної реформи, її
сильних та слабких сторін. Розглядаючи Звіт
з наукової, а не політичної точки зору, потрібно, у першу чергу, звертати увагу не на
бали, виставлені тій чи іншій сфері державного управління, а на практичні рекомендації в зазначеному Звіті. Так, у рамках побудови публічно-сервісної держави в Україні першочерговими кроками є:
- покращення координації між ключовими учасниками реформування сфери надання послуг;
- модернізація адміністративних послуг
та переведення їх в електронний формат;
- складення алгоритму аналізу якості
електронних послуг та забезпечення його
включення до кожної електронної послуги
(такий алгоритм повинен включати стадію
розгляду електронної послуги);
- розробка послідовної стратегії для
покращення доступності як фізичних, так і
3/2019
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електронних послуг для людей з особливими
потребами;
- розробка програми системного підвищення обізнаності громадян про електронні
послуги, забезпечення їх практичного навчання [7, с. 139–140].
Важливо зазначити, що 7 листопада
2018 р. набув чинності Закон «Про електронні довірчі послуги». Його належне виконання є однією із вимог, зазначених у Звіті. Поки
рано говорити про його реалізацію, проте
вже зараз НБУ зареєстрував проект постанови, яка повинна забезпечити належний рівень безпеки у сфері електронного переказу
коштів, що вказує на намагання належно реалізувати положення Закону «Про електронні довірчі послуги».
Щодо інших вимог Звіту, то про їх виконання досі немає інформації, тому стверджувати про дієвість чи недієвість зазначених
заходів передчасно.
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Адміністративна відповідальність за порушення
природоохоронного законодавства Республіки Білорусь
Анотація
Метою роботи є дослідження норм адміністративної відповідальності за порушення
природоохоронного законодавства Республіки Білорусь.
Наукова новизна. Розглянуто зміст природоохоронних статей Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення, які були систематизовані та розділені на вісім
груп. Показано наявність детальної регламентації адміністративної відповідальності у цій
сфері та застосування більш високих штрафних санкцій у порівнянні з КУпАП. Доведено наявність зв’язку між нормами адміністративної відповідальності та положеннями Статуту
Великого князівства Литовського, в якому також регламентувалася відповідальність за знищення тварин, птахів, рослин, деяких видів дерев та за підпали природних об’єктів. Досліджено зв’язок норм адміністративної відповідальності білоруського законодавства з радянським
природоохоронним законодавством, в якому регламентувалися штрафні санкції за правопорушення щодо тварин, землі, надр та інших природних об’єктів.
Висновки.
1. Проведення систематизації правопорушень, які регламентуються КпАП РБ, дозволило
розділити їх на вісім груп, виходячи з пооб’єктного підходу, що дозволило за допомогою розрахунків встановити наявність найбільшого обсягу матеріалу – 29.4 % – у статтях, присвячених охороні тваринного світу.
2. Показано наявність тенденцій наступності норм адміністративної відповідальності
Республіки Білорусь за правопорушення у сфері природних об’єктів зі статутами Великого князівства Литовського та радянським законодавством.
3. Компаративний аналіз природоохоронних норм кодифікованих актів Республіки Білорусь та України свідчить про застосування у Республіці Білорусь більш значних розмірів
штрафних санкцій у порівнянні з українськими нормами.
Ключові слова: Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення, природні об’єкти, статути Великого князівства Литовського, адміністративна відповідальність,
нормативно-правовий акт, штрафні санкції.
Sukhorebra Tetiana I.,
Candidate of Legal Sciences,
Head of the Department of Law,
Vinnytsia Trade and Economics
Institute of the Kiev National
Trade and Economic University
ORCID 0000-0003-2927-8738
redkolegia@gmail.com

48

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

3/2019

Administrative Law and Administrative Process; Financial Law; Informational Law

LAW

Administrative responsibility for violations of the
environmental legislation of the Republic of Belarus
Abstract
The purpose of the article is to research the norms of administrative responsibility for violations
of the environmental legislation of the Republic of Belarus.
Scientific novelty. The content of environmental articles of the Code of the Republic of Belarus
on administrative offenses, which were systematized and divided into eight groups, is considered.
It is shown that there is a detailed regulation of administrative liability in this area and the use of
higher penalties in comparison with the Code of the Ukraine on administrative offenses. There is a
link between the rules of administrative responsibility and the provisions of the Statute of the Grand
Duchy of Lithuania, which also regulated the responsibility for the destruction of animals, birds, plants,
certain types of trees and the burning of natural objects. The connection of the norms of administrative
responsibility in the Belarusian legislation with the Soviet environmental legislation, which regulated
the penalties for offenses against animals, land, subsoil and other natural objects, was researched.
Conclusions.
1. The systematization of offenses regulated by the Code of the Republic of Belarus on
administrative offenses, allowed them to be divided into eight groups, based on the object-oriented
approach, which allowed using calculations to determine the availability of the largest volume of
material - 29.4% - in articles devoted to the protection of the animal world.
2. The presence of continuity tendencies of the administrative responsibility rules in the legislation
of Republic of Belarus for violations in the field of natural objects with the Statutes of the Grand Duchy
of Lithuania and Soviet legislation is shown.
3. A comparative analyze of the environmental norms in the codified acts of the Republic of
Belarus and Ukraine testifies to the application of more significant penalties in the Republic of Belarus
compared to Ukrainian norms.
Key words: Code of the Republic of Belarus on administrative offenses, natural objects, Statutes of
the Grand Duchy of Lithuania, administrative liability, normative legal act, penal sanctions.

Постановка проблеми дослідження
пов’язана з тією обставиною, що правова
охорона природи відноситься до одного з
найважливіших суспільних завдань, що стоять перед Україною. До числа ефективних
засобів запобігання правопорушенням та
притягнення до відповідальності винних належить адміністративне законодавство, яке
у сфері охорони природи потребує удосконалення та підвищення ефективності. Разом із
тим юридична практика доводить необхідність наукового забезпечення законодавчого
процесу [7] й удосконалення юридичної освіти шляхом наближення до практичних вимог
сучасної юриспруденції [8].
Історичний досвід Республіки Білорусь
(далі – РБ), щодо застосування норм адміністративного права потребує свого вивчення з метою забезпечення прав населення у
сфері охорони довкілля та протидії правопорушенням. З іншої сторони, на інститут
адміністративної відповідальності РБ вплинуло радянське законодавство та положен-
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ня Основ адміністративного законодавства
СРСР і Союзних республік 1980 р. Ця обставина знайшла відображення в кодексах про
адміністративні правопорушення республік
колишнього СРСР, що будувалися на єдиному
підході до адміністративної відповідальності
та системі заходів, які забезпечували охорону, раціональне використання і відновлення
природних об’єктів. За період незалежності
у Білорусі був накопичений значний досвід
протидії правопорушенням та використання
норм адміністративного права. Із метою використання позитивного досвіду, накопиченого цією країною, доцільно провести його
аналіз, систематизацію та більш детальне
вивчення.
Аналіз публікацій показує, що питання адміністративної відповідальності розглядалися в загальнотеоретичних роботах
О. С. Колбасова, О. К. Голіченкова, Г. М. Полянської, О. С. Боголюбова, М. М. Бринчука,
О. Л. Копиленка, В. В. Петрова, О. М. Краснова,
а також дослідженнях білоруських вчених:
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Н. С. Мінько, І. П. Манкевича, Т. І. Макарової,
В. Я. Лізгаро, С. В. Овсейко, О. В. Лаєвської,
І. С. Шахрая та ін. Незважаючи на наявність
цих досліджень, сьогодні відсутні комплексні
розробки, пов’язані із використанням норм
адміністративного права РБ, тому це питання потребує свого подальшого розгляду.
Метою роботи є дослідження норм адміністративної відповідальності за порушення природоохоронного законодавства Республіки Білорусь.
Виклад основного матеріалу необхідно розпочати з розгляду причин прийняття
нормативно-правових актів, що регламентують адміністративну відповідальність за
правопорушення у сфері охорони природи
РБ. Природний світ країни представлений
багатими різноманітними ресурсами, до числа яких входять ліси, тварини, птахи, рослини й численні представники флори та фауни. Так, різноманітна рослинність займає
93,1 % усієї території країни, ліси складають 1/3 зеленого покриву країни, водяться
76 видів ссавців, найпоширеніші з яких: лось,
олень, дикий кабан, вовк, бобер та 300 видів
птахів. Одночасно з цим у республіці функціонують багато галузей промисловості: машинобудування, металообробка, хімічна та
нафтохімічна, легка і харчова, лісова і деревообробна, виробництво будівельних матеріалів. Цілком зрозуміло, що наявність такої
кількості підприємств впливає на стан навколишнього середовища, тому чинне адміністративне право республіки встановлює
різні види покарань за правопорушення у
цій сфері. Як зазначає Н. А. Карпович, специфікою законодавства РБ є значна кількість
джерел правового регулювання екологічних
відносин, які мають правовстановлюючий
характер для усіх сфер суспільних відносин [1]. До їх числа відносяться Конституція,
закони, декрети й укази Президента, акти
Конституційного Суду, постанови пленумів
Верховного Суду, постанови республіканських органів державного управління, локальні нормативно-правові акти, міжнародні
договори Республіки Білорусь. При цьому основні поняття та положення законодавства з
охорони навколишнього середовища в РБ зосереджені в Законі «Про охорону навколишнього природного середовища» 1992 р., в
якому розглядаються умови припинення або
заборони господарської діяльності, що шкід-
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ливо впливає на навколишнє середовище, а
також відновлення такої діяльності; розміри,
способи та терміни відшкодування шкоди,
заподіяної навколишньому середовищу; відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну громадян, майну юридичних
осіб та майну, що знаходиться у власності
держави, за результатами шкідливого впливу на навколишнє середовище.
Поняття юридичної відповідальності
у природоохоронній сфері пройшло декілька етапів свого розвитку. Так, у радянській
юридичній науці юридична відповідальність
розумілась як обов’язок винної особи терпіти заходи, які до неї застосовані, що виконуються примусово через вчинення правопорушень. У свою чергу, Ю. С. Шемшученко
визначає адміністративну відповідальність
у сфері охорони навколишнього середовища
як застосування адміністративних покарань
уповноваженими на те органами до громадян і посадових осіб за порушення норм природоохоронного законодавства [2, с. 73].
Сучасні дослідники акцентують увагу на
подвійному характері сутності адміністративної відповідальності: а) широкому, яке
передбачає застосування примусових заходів до правопорушників; б) вузькому – покладання обов’язку, який виник через правопорушення. Одночасно з цим, на думку
І. В. Гиренко, адміністративна відповідальність у природоохоронній сфері повинна виконувати стимулюючу, компенсаційну, превентивну та каральну функцію [3, c. 303].
При виконанні дослідження використовувалася методика О. Л. Копиленка та
Б. В. Кіндюка, до складу якої входили розрахунки низки кількісних показників: сума
знаків, загальна кількість глав, статей [4]. У
своєму систематизованому вигляді норми
адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері охорони природи знайшли відображення у Кодексі Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення
(далі – КпАП РБ) від 17 грудня 2002 р. Аналіз
змісту цього документа показує, що він складається з 4 розділів, 25 глав, 539 статей, які
налічують 522970 зн. Із метою порівняння
вкажемо, що КУпАП складається з 5 розділів,
33 глав, 330 статей та включає 751875 зн.,
тобто – є значно більшим за своїм обсягом
у 1,4 рази у порівнянні з білоруським актом,
при цьому загальна кількість статей у КпАП
РБ перевищує їх число в КУпАП (Табл. 1).
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Таблиця 1
Основні кількісні показники КпАП РБ та КУпАП
Загальна кількість
Назва кодифікованого акта
Кодекс Республіки
правопорушення

Білорусь

про

адміністративні

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Питанням адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері охорони природи Республіки Білорусь присвячена
Глава 15 «Адміністративні правопорушення
проти екологічної безпеки, навколишнього середовища і порядку природокористування», яка складається з 64 статей, налічує
38 113 зн., що становить 7,3 % від загальної
кількості текстового матеріалу. При цьому
адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері охорони природи в Україні знайшли своє відображення в Главі 7
«Адміністративні правопорушення у сфері
охорони природи, використання природних
ресурсів, охорони культурної спадщини»
КУпАП, до якої входять 69 статей, що становить 52670 зн. чи 7 %. Тобто, у двох актах
зафіксована приблизно однакова відносна
величина обсягу змісту природоохоронних
статей.
Розгляд змісту Глави 15 показує можливість систематизації її норм залежно від видів об’єктів, що охороняються державою. На
цій основі виділено такі групи: 1) загальні
вимоги; 2) поводження з відходами; 3) земля; 4) надра; 5) тваринний світ; 6) рослинний
світ, ліси; 7) водні об’єкти; 8) атмосферне повітря і озоновий шар.
До 2002 р. у Республіці Білорусь для нарахування штрафних санкцій застосовувалася базова величина, яка розраховувалася у
кратності до мінімальної зарплати. Сьогодні
базова величина (б.в.) впливає на кількісні
показники більш ніж 200 нормативних актів Білорусі та за станом на 1 січня 2019 р.
становить 25,5 білоруських руб., що співвідноситься з доларом – 1 базова величина =
12 дол. США. У свою чергу, в Україні еквівалентом розрахунку штрафних санкцій є відсоток неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, який становить на 1 січня 2019 р –
960,5 грн (36,74 дол. США).
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знаків

розділів

глав

статей

522970

4

25

539

751875

5

33

330

Розгляд першої групи – загальні вимоги – знайшов відображення у КпАП РБ і
включає порушення вимог технічних нормативів, порушення екологічної безпеки, реалізації проектних рішень (ст. 15.1 – 15.3) та
ін. Такі правопорушення тягнуть за собою
накладення штрафу від 20 б.в. або 240 дол., а
на юридичних осіб – до 500 б.в., або 6000 дол.
На відмінну від цих положень у Главі 7 КУпАП відсутні загальні вимоги стосовно адміністративних правопорушень у сфері охорони природи, що є недоліком українського
акта.
Друга група адміністративних правопорушень міститься у ст. 15.4 і 15.63, які
встановлюють адміністративну відповідальність за порушення правил безпеки при
поводженні із відходами, небезпечними речовинами та невиконання законодавства з
їх знешкодження. За такі правопорушення
у білоруському акті передбачено штрафні
санкції від 10 до 50 б.в., які накладаються на
фізичну особу та від 50 до 1000 б.в. на юридичну, що складає суму, яка коливається від
240 до 12000 доларів США. У КУпАП встановлена відповідальність за порушення вимог
щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення,
утилізації, знешкодження, видалення або захоронення; порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за
операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів та ін. Згідно з цими статтями
встановлювалася відповідальність у вигляді
штрафу на громадян від 1 до 100 неоподаткованих мінімумів громадян, що складає
960,5 – 96050 грн чи 36,74 – 3674 дол. США,
на посадових осіб від 3 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян, що складає 2881,5 –
192100 грн чи 110,22 – 7348 дол. США. Таким
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чином, штрафні санкції які встановлені у білоруському законодавстві, значно вищі ніж
ті, що застосовуються за аналогічні правопорушення в Україні, доказом чого є співвідношення максимальних санкцій білоруської та
української, яка складає 1.63.
Третя група правопорушень стосується
земельних об’єктів та включає: порушення
порядку використання, псування, консервації земельних угідь (ст. 15.10), самовільний
відступ від схем проектів (ст. 15.12), знищення межових знаків (ст. 15.13), самовільне
здійснення пошукових робіт (ст. 15.14), порядок виконання геодезичних робіт (ст. 15.16),
що тягне за собою різні суми штрафів, які
коливаються від 25 до 500 б.в., що у доларовому еквіваленті становить від 300 до
6000 дол. США.
Правопорушення, пов’язані зі знищенням або пошкодженням межових знаків, мають у юридичній науці давню історію, пов’язану з положеннями статутів Великого князівства Литовського (далі – статути ВКЛ).
Так, арт. 8 «Якби хто кому зіпсував кордон
або межу» Розділу VIII «Про земельні суди,
про кордони і межі, про копи» встановлювалося, що за псування меж володінь шляхтича,
їх знищення, вирубування, підпал порушник
мусив заплатити 12 рублів грошей, а за переорання такої межі – 3 рублі грошей та штраф
такого самого розміру. Правова охорона землі в білоруському законодавстві пов’язана з
радянським періодом, коли першим нормативно-правовим актом більшовицької влади був Декрет «Про землю», прийнятий на
ІІ Всеросійському з’їзді Рад робітничих і солдатських депутатів 25–27 жовтня (7–9 листопада) 1917 р., на підставі якого було визначено нові принципи землеволодіння, землекористування, охорони землі та юридичної
відповідальності в цій сфері.
Четверта група правопорушень відноситься до надр з причини того, що в надрах
РБ виявлені родовища, що представляють
близько 30 видів мінеральної сировини. До
стратегічно важливих ресурсів з точки зору
економіки країни відносять калійні і кам’яні солі, нафту, цементну сировину, будівельні матеріали, підземні прісні та мінеральні
води. Історія використання норм адміністративної відповідальності у сфері охорони
надр РБ пов’язана з радянським законодавством, яке передбачало накладання штраф-
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них санкцій на правопорушників у цій сфері.
Так, 9 листопада 1927 р. ЦВК і РНК СРСР затвердили Гірничий Статут Союзу РСР, в якому ставилося завдання перед урядами союзних республік видати відповідні закони. До
їх змісту мали бути включені питання врегулювання організації та діяльності установ,
які відають надрами і здійснюють гірничопромисловий нагляд, та встановити норми
відповідальності за правопорушення у цій
сфері. На сьогодні КпАП РБ передбачає відповідальність за: знищення або пошкодження геодезичних пунктів і маркшейдерських
знаків та спостережних режимних свердловин (ст. 15.17); порушення вимог щодо використання надр (ст. 15.18); невиконання
вимог щодо забезпечення безпеки гірничих
виробок, які консервуються або ліквідуються
(ст. 15.19); порушення правил охорони надр
(ст. 15.20). Своєю чергою, КУпАП також встановлює відповідальність за правопорушення, пов’язані з надрами, які регламентуються
у ст. 57, 58, встановлюючи штрафні санкції
для фізичних осіб розміром від 100 до 600, а
для посадових осіб від 30 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
П’ята група встановлює відповідальність
за правопорушення, пов’язані з тваринним
світом. Так, за даними В. Я. Лізгаро, на території РБ зникло 20 видів наземних хребетних
тварин. Серед них – два вимерлих види: тур
та тарпан, а також відзначено зникнення соболя, лані та ін. [5]. З цієї причини до КпАП
РБ увійшли статті, в яких встановлюються
штрафи за порушення вимог щодо охорони
та використання диких тварин, які включені
до Червоної книги Республіки Білорусь, місць
їх проживання (ст. 15.8); порушення вимог законодавства про охорону і використання тваринного світу (ст. 15.32); незаконне вивезення з Республіки Білорусь або ввезення до неї
диких тварин і дикорослих рослин (ст. 15.33);
порушення правил рибальського господарства (ст. 15.35); незаконне виготовлення або
збут знарядь добування риби та інших водних
тварин (ст. 15.36); порушення правил ведення мисливського господарства і полювання
(ст. 15.37); порушення ветеринарних правил
(ст. 15.38).
У КУпАП також регламентуються відповідальність за правопорушення у сфері охорони тваринного світу, що дає змогу провести порівняльний аналіз близьких за змістом
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норм двох кодифікованих актів. Наприклад,
ст. 15.35 КпАП РБ за порушення правил ведення рибальського господарства та рибальства,
добування інших водних тварин передбачає
накладання штрафів на індивідуального підприємця – від п’ятдесяти до двохсот базових
величин, на юридичну особу – від п’ятисот до
тисячі базових величин. У свою чергу, ст. 85
КУпАП за порушення правил рибальства встановлює штраф на громадян від двадцяти до
сорока неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб – від тридцяти
до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. Тобто, за порушення адміністративного законодавства у сфері рибоохорони в РБ максимум становить 12000 дол. США, а
в Україні 1835.61 дол. США. Особливістю українського законодавства, пов’язаного з цією
сферою, є наявність ЗУ «Про захист тварин
від жорстокого поводження» 2006 р., в якому
обмежуються жорстке поводження з домашніми мисливськими, безпритульними, сільськогосподарськими тваринами. В змісті даного
акта встановлюються заборони стосовно полювання із використанням отрути, вибухових
речовин, проведення експериментів над тваринами, пропаганди жорстокого поводження.
Таким чином, українське законодавство відрізняться більш гуманним характером протидії
жорсткому поводженню з тваринами у порівнянні з білоруським.
Шоста група правопорушень пов’язана
з рослинним світом і лісами, які посідають
основне місце в природоохоронній сфері цієї
країни. На зміст норм, зафіксованих у білоруському законодавстві, вплинули дві обставини. По-перше, Республіка Білорусь постановою Верховної Ради від 10 червня 1993 р.
ратифікувала Конвенцію про біологічне розмаїття. В документі вказується про обов’язок
зберігати біологічну та ландшафтну різноманітність (ст. 9), регламентується діяльність
місцевих, виконавчих та розпорядчих органів (ст. 14), обмеження діяльності, яка має
шкідливий вплив на рослинний світ (ст. 38).
По-друге, у Білорусі було прийнято значну
кількість підзаконних нормативно-правових
актів, спрямованих на охорону рослинного світу. До їх числа відноситься Постанова
Ради Міністрів Республіки Білорусь від 2 листопада 1998 р. «Про заходи щодо посилення
контролю за промисловою заготівлею, закупівлями і реалізацією дикоростучої продукції
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та впорядкування цих видів діяльності», в
якій встановлюється адміністративна відповідальність за придбання юридичними і фізичними особами підприємцями у населення
дикорослих рослин, ягід, грибів у встановлених обсягах з метою промислової переробки
або реалізації. Іншим документом є Декрет
Президента Республіки Білорусь від 14 липня 2003 р. «Про ліцензування окремих видів
діяльності», згідно з яким регламентується діяльність, пов’язана із використанням
природних ресурсів, та встановлюється відповідальність за неотримання відповідних
дозволів. До змісту КпАП РБ увійшли норми
відповідальності за порушення вимог щодо
охорони дикорослих рослин, що відносяться до видів, включених до Червоної книги
Республіки Білорусь, місць їх проживання і
зростання (ст. 15.8), розведення багать у заборонених місцях (ст. 15.58); порушення порядку використання лісового фонду, заготівлі та вивезення деревини, заготівлі живиці
(ст. 15.21); незаконне знищення, вилучення
або пошкодження дерев і чагарників чи іншої рослинності (ст. 15.22); порушення правил лісокористування (ст. 15.23); порушення
правил використання земельних ділянок лісового фонду (ст. 15.24); пошкодження сінокосів або пасовищних угідь (ст. 15.25); порушення правил заготівлі, збору або закупівлі
грибів, інших дикорослих рослин або їх частин (ст. 15.26); порушення вимог пожежної
безпеки в лісах або на торфовищах (ст. 15.29)
та ін. Інтерес викликає та обставина, що норми білоруського законодавства, пов’язані з
адміністративною відповідальністю за порушення вимог пожежної безпеки в лісах або
на торфовищах, мають давню історію. Так, в
арт. 17 «Про пожежі у пущі» Розділу Х «Про
лови, про пущу і про дерево бортне» Статуту
ВКЛ 1566 р. за умисний або випадковий підпал лісів встановлювалася міра покарання у
вигляді смертної кари. У свою чергу, Статут
ВКЛ 1588 р. згідно з арт. 17 Розділу Х «Про
пущі, про лови, про дерево бортне, про озера
і сіножаті» пом’якшив санкції цієї статті та
встановив необхідність компенсації збитків,
нанесених власникам природних об’єктів.
Сьома група присвячена правопорушенням у водній сфері з причини того, що
у РБ – 11 тисяч озер, значна кількість боліт,
20800 річок. До змісту кодифікованого акта
увійшли норми, згідно з якими передбаче-
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на адміністративна відповідальність за забруднення або засмічення вод (ст. 15.51), яка
тягне за собою накладання штрафу на індивідуального підприємця – до ста базових
величин, а на юридичну особу – до п’ятисот
базових величин. Наступна ст. 15.52 передбачає відповідальність за порушення правил водокористування у вигляді накладення
штрафу в розмірі на індивідуального підприємця – від десяти до ста базових величин, а
на юридичну особу – до трьохсот базових
величин. У свою чергу, ст. 15.53 регламентує
порушення правил експлуатації водогосподарських споруд та пристроїв, що тягне за собою накладання штрафу на індивідуального
підприємця – від двадцяти п’яти до ста базових величин, а на юридичну особу – від тридцяти до п’ятисот базових величин. Cт. 15.54
регламентує відповідальність за пошкодження водогосподарських споруд та пристроїв
або самовільне підключення до них. Розмір
штрафних санкцій становить на індивідуального підприємця – від двадцяти до ста
базових величин, а на юридичну особу – до
п’ятисот базових величин. Тобто, максимальна санкція становить 6000 дол. США. Адміністративна відповідальність у цій сфері має
рису наступності з причини того, що 17 травня 1937 р. ЦВК і РНК СРСР прийняли сумісну
постанову «Про санітарну охорону водопроводів і джерел водопостачання». Згідно з п. 1
цієї постанови у кожному населеному пункті
Союзу РСР, в якому є або будується водопровід, необхідно передбачити відповідальність
за пошкодження та порушення правил експлуатації таких об’єктів.
Питання, пов’язані з водними ресурсами, знайшли своє відображення в КУпАП, де
ст. 59. регламентує відповідальність за порушення правил охорони водних ресурсів,
які тягнуть за собою накладення штрафу на
громадян у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
на посадових осіб – від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У свою чергу, ст. 60 встановлює відповідальність за порушення правил водокористування у вигляді накладення штрафу на посадових осіб від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На додаток
до цього ст. 61 передбачає відповідальність
за пошкодження водогосподарських споруд і
пристроїв, порушення правил їх експлуатації
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у вигляді штрафу на громадян від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб – від п’яти до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто, максимальна штрафна
санкція за правопорушення, пов’язані з водними об’єктами, дорівнює восьми неоподатковуваним мінімумам доходів громадян, що
становить 7684 грн. чи 292,42 дол. США.
Восьма група регламентує відповідальність за правопорушення у сфері охорони атмосферного повітря та озонового шару. До їх
числа відноситься ст. 15.48, в якій вказується про необхідність виконання вимог щодо
оснащення газоочисних установок та систем
контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Відповідні порушення тягнуть за собою накладення штрафу
в розмірі від двох до двадцяти базових величин, на індивідуального підприємця – до
п’ятдесяти базових величин, а на юридичну
особу – до двохсот базових величин. У свою
чергу, ст. 15.49 за невиконання вимог щодо
оснащення газоочисних установок передбачає штраф у розмірі до двадцяти базових величин, на індивідуального підприємця – до
сімдесяти базових величин, а на юридичну
особу – до трьохсот базових величин. Інше
положення ст. 15.62 – за порушення законодавства про охорону озонового шару встановлює штрафні санкції для індивідуального підприємця – від двадцяти до ста базових
величин, а на юридичну особу – до п’ятисот
базових величин. Таким чином, за правопорушення у сфері охорони атмосферного
повітря максимальне значення штрафної
санкції становить п’ятсот базових величин –
6000 дол. США. Питання, пов’язані з атмосферним повітрям, знайшли відображення в
КУпАП та регламентуються ст. 79, яка встановлює адміністративну відповідальність за
недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію й експлуатації підприємств і споруд, що
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 7684 грн
чи 293.7 дол. США.
Із метою кількісної оцінки положень
КпАП РБ, які регламентують адміністративну
відповідальність у сфері охорони природи,
були виконані їх розрахунки згідно з кожним
із восьми видів об’єктів (Табл. 2).
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Таблиця 2
Кількісні показники природних об’єктів Глави 15 КпАП РБ

1

загальні вимоги

3

земля

2
4
5

6

7
8

статті

загальна
кількість
знаків

%

15.1 - 15.3, 15.60, 15.61, 15.64

3237

8,6

15.11 - 15.16

2089

6,1

Положення та види
природних об’єктів

№

поводження з відходами
надра

тваринний світ

рослинний світ, ліси
водні об’єкти

атмосферне повітря і озоновий
шар

15.4, 15.5, 15.6, 15.63
15.17 - 15.20

15.8, 15.32 – 15.40

15.7, 15.21-15.31, 15.55, 15.56,
15.57, 15.58
15.48 - 15.50, 15.62

У цілому найбільша кількість знаків –
9657 зн. чи 29.4 % від загального обсягу цієї
глави, припадає на статті, пов’язані із тваринним світом. На другому місті – положення, в
яких регламентується адміністративна відповідальність у сфері рослинного світу та лісів –
8642 зн. чи 26.1 %, а найменша увага – 1966 зн.
чи 5.1 % приділена питанням адміністративної
відповідальності у сфері охорони надр.
Розгляд змісту кодифікованого акта свідчить, що в ньому не знайшла відображення адміністративна відповідальність за нові
види злочинів, пов’язаних із генною інженерією, використанням модифікованих засобів
впливу на тваринний та рослинний світ та ін.
Як вказує Т. І. Макарова, одним із шляхів виходу з такої ситуації та засобом подолання недоліків законодавства є використання принципу аналогії права, що дозволяє забезпечити
відповідальність правопорушників згідно з
чинним законодавством [6].
Розгляд штрафних санкцій, передбачених у Главі 15, показує, що проведена їх систематизація та виділені такі градації штрафів: 5, 10, 20, 25, 35, 40, 50, 500, 1000 б.в.,
кількість яких значно більша, ніж у КУпАП.
Черговим етапом досліджень є розгляд
складу адміністративних правопорушень, що
регламентуються кодифікованими актами
Республіки Білорусь у сфері охорони природи. Розгляд змісту Кодексу Республіки Білорусь про землю, Водного кодексу Республіки
Білорусь, Кодексу Республіки Білорусь про
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надра показує відсутність у них конкретизації складів адміністративних правопорушень
та бланкетний характер цих норм.
Такий підхід відрізняється від доктрини,
використаної у кодифікованих актах України, у зміст яких входять ознаки адміністративних порушень. Наприклад, у Земельному
кодексі України ст. 211 до числа правопорушень відносить самовільне зайняття земельних ділянок; псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднення
хімічними та радіоактивними речовинами і
стічними водами, засмічення промисловими,
побутовими та іншими відходами; невиконання вимог щодо використання земель за
цільовим призначенням; знищення межових
знаків та ін. Погоджуючись із висновком науковців про те, що в Україні саме парламентарії є головним за кількістю внесених законопроектів суб’єктом права законодавчої
ініціативи і, відповідно, частка прийнятих законів України, розроблених народними депутатами, також є найбільшою в порівнянні з
іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи [9, c. 61], вважаємо, що розроблені народними депутатами України зміни до природоохоронного законодавства мають більше шансів бути ухваленими якнайшвидше.
За результатами проведеної роботи
можна зробити такі висновки.
1. Проведення систематизації правопорушень, які регламентуються КпАП РБ, дозволило розділити їх на вісім груп, виходячи
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з пооб’єктного підходу, що дозволило за допомогою розрахунків встановити наявність
найбільшого обсягу матеріалу – 29.4 % – у
статтях, присвячених охороні тваринного
світу.
2. Показано наявність тенденцій наступності норм адміністративної відповідальності Республіки Білорусь за правопорушення у
сфері природних об’єктів зі статутами Великого князівства Литовського та радянським
законодавством.
3. Компаративний аналіз природоохоронних норм кодифікованих актів Республіки Білорусь та України свідчить про застосування у Республіці Білорусь більш значних
розмірів штрафних санкцій у порівнянні з
українськими нормами.
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Поняття, ознаки та види розрахунків У сфері
електронної комерції
Анотація
Розвиток інформаційних технологій призвів до виникнення нового виду розрахунків –
електронних, які умовно можна виділити в окремий вид розрахунків.
Мета статті – розглянути основні ознаки, притаманні електронним розрахункам.
Наукова новизна. Наводиться перелік ознак, узагальнених автором самостійно:
- електронні розрахунки здійснюються за допомогою мережі Інтернет із використанням
специфічного програмного забезпечення;
- для здійснення електронних розрахунків може бути використано фіатні кошти, електронні гроші, інші фінансові активи, криптовалюти тощо;
- електронні розрахунки здійснюються віддалено;
- мають на меті бути якомога більш наближеними до моментальних або дуже швидких;
- наявність додаткового суб’єкта – провайдера, який забезпечує їхнє виконання.
Висновки. Таким чином, ми можемо запропонувати власне визначення поняття розрахунків у сфері електронної комерції як умовного виду розрахункових зобов’язань акцесорного характеру із використанням готівкових, безготівкових коштів, електронних грошей,
криптовалют, фінансових активів, відмінних від грошових коштів, а також квазівалютних
систем, що здійснюються із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та
виникають внаслідок необхідності погашення грошового боргу за основним зобов’язанням
у межах укладеного електронного правочину. Електронним розрахункам властиві численні
підвиди, кожен з яких необхідно розглядати та відповідно регулювати із врахуванням його
специфіки.
Ознаками розрахунків у сфері електронної комерції є електронна форма записів даних та
застосування електронних засобів для фіксації і передачі цих даних за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.
Можна виділити традиційні (за обов’язковою участю банківських установ) електронні
розрахунки та нетрадиційні (без обов’язкової участі фінансових установ, у т.ч. банків).
Окремо наголосимо, що досі на рівні урядової фінансової політики та позиції Національного банку України не розроблено системних підходів до використання більшості нетрадиційних електронних розрахунків, зокрема криптовалют (хоча ще у 2017 році на розгляд Верховної Ради України надійшли два проекти Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні», а
14.09.2018 р. до парламенту внесено законопроект про регулювання оподаткування операцій
з криптовалютами. Гострим залишається й питання налагодження ефективного механізму
реалізації електронних розрахунків через використання нетрадиційних електронних розрахунків, що буде предметом подальших наших досліджень.
Ключові слова: електронний правочин, електронна комерція, розрахунки, криптовалюта.
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CONCEPT, FEATURES AND PAYMENT METHODS IN THE SPHERE
OF THE ELECTRONIC COMMERCE

Аbstract
The development of information technology has led to a significant increase in the number
of deals carried out using the Internet and remotely. Payments for goods, work or services are an
important part of the deal. That’s why so-called electronic deals led to the emergence of a new type of
payments – electronic, which can be conditionally distinguished in a separate type of payments.
The purpose of the article. Based on the practical studies of the e-commerce market, consider
the main features inherent in electronic payments.
Scientific novelty. The following is a list of features summarized by the author:
- electronic payments are carried out using the Internet with the use of specific software necessary
for information about the payment;
- for making electronic payments may be used fiat money, electronic money, other financial assets,
cryptocurrencies, etc .;
- electronic payments are carried out remotely - the sender and recipient do not physically contact
for making payment;
- electronic payments are intended to be as close as possible to instantaneous or very fast;
- making electronic payments requires the presence of an additional entity - the provider, which
ensures their execution.
Conclusions. As a result, the author’s own definition of the concept of payments in the sphere
of e-commerce is proposed, main characteristics of electronic payments are determined, and the
classification is carried out according to the relevant criteria. In particular, the division of electronic
payments is the most expedient in the opinion of the author criterion (on the subject of settlements)
for cash, cashless funds, electronic money, financial assets, different from cash, cryptocurrencies, quasicurrencies.
Key words: electronic transaction, e-commerce, payments, cryptocurrency.
Актуальність теми. У сучасній філософській, правовій та економічній літературі вирішальним фактором суспільного прогресу
та розвитку сучасної цивілізації стає виробництво, розподіл і споживання інформації
у всіх основних сферах життєдіяльності суспільства. У XX ст. із винайденням комп’ютера розпочалися процеси проникнення в усі
сфери діяльності людини, суспільства й держави інформаційно-комп’ютерних технологій та телекомунікаційних мереж. Якщо
в індустріальному суспільстві головну роль
у його розвитку відіграють речові й енергетичні компоненти, то в сучасних умовах
визначальним ресурсом стає інформація, її
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об’єми та якість. Ідеться, таким чином, про
стрімке наближення якісно нового етапу суспільного розвитку, етапу, для якого характерною стає зміна якості інформаційної дії:
ідея – першою, а інформація – вторинною, то
сьогодні відбувається певне зміщення етапності. Створення інформації сьогодні здатне
привести до події, закласти підвалини певного явища, розпочати процес, вплинути на
виникнення ідеї. Хоча, безперечно, мотивація
до продукування нової інформації випливає
передусім з економічних інтересів суб’єктів
соціуму, які зацікавлені в тому, щоб розпочати ці самі процеси та явища, які зацікавлені
в циркулюванні в суспільстві певних ідей [1].
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Так само важливою є інформація для ухвалення ключових управлінських рішень як у
державному, так і недержавному секторі [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання про нові інформаційні технології досі розглядалися переважно з точки
зору розвитку комунікацій і вільного обігу
інформації. Однак названі події логічно призвели до появи електронного врядування
та електронної комерції. Якщо перше знаходиться у прямій залежності від забезпечення
публічних інтересів держави та суспільства,
то друге явище починає активно конкурувати з традиційними сферами реалізації економічних інтересів людини в обміні товарами
та наданням послуг. Водночас загострюється проблематика забезпечення прав та свобод людини в інтернет-просторі. Зберігання
«досьє» на користувачів інтернету та веб-ресурсів для різних потреб і ризики порушення
недоторканності приватного життя з боку
публічних та приватних установ за допомогою комплексного використання новітніх
технологій ще ніколи не були настільки гострими й небезпечними.
Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства прийняв 12 грудня 2003 року
Женевську Декларацію принципів побудови інформаційного суспільства [3]. У ній, зокрема, зазначено: «Державні органи, а також
приватний сектор, громадянське суспільство, Організація Об’єднаних Націй та інші
міжнародні організації грають важливу роль
і несуть відповідальність за розвиток інформаційного суспільства і, в належних випадках, за процеси прийняття рішень. Побудова
інформаційного суспільства, орієнтованого
на інтереси людей, є спільним зусиллям, що
вимагає співробітництва і партнерства між
усіма заінтересованими сторонами» [4]. З
практичної точки зору реалізацією зазначеного гасла стає нормативне регулювання
питання визначення поняття, особливостей
та видів розрахунків у сфері електронної комерції.
Питання електронної комерції, електронних правочинів, інформаційних відносин та
електронних розрахунків тощо розглядалися
в різному контексті Н. Блажівською, Ю. Борисовою, О. Васильєвою, М. Дутовим, В. Желіховським, О. Кононенко, О. Кохановською,
А. Новицьким, А. Чучковською, К. Шахбазян
та ін.
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Водночас питання поняття, особливостей та видів розрахунків у сфері електронної
комерції з позицій цивільного права у науковій літературі достатньо широко не досліджувалися, що обумовлює актуальність
дослідження.
Постановка проблеми. Проаналізуємо особливості та види розрахунків у сфері
електронної комерції, запропонуємо визначення їх теоретичного поняття. Відповідно
до положень ч. 1 ст. 2 Закону України «Про
електронну комерцію» законодавство України у сфері електронної комерції ґрунтується
на Конституції України [5], Цивільному [6] та
Господарському кодексах України [7], законах України «Про електронні документи та
електронний документообіг» [8], «Про електронний цифровий підпис» [9], «Про захист
прав споживачів» [10], «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» [11]. Відповідно до ч. 1 ст. 202 ЦК України «правочином
є дія особи, спрямована на набуття, зміну
або припинення цивільних прав та обов’язків». Практичне калькування цього поняття
ми можемо побачити у п. 7 ст. 3 (визначення
термінів) Закону України «Про електронну
комерцію» «електронний правочин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснена з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем» [12]. Правова система
України містить також визначення інформаційно-телекомунікаційної системи як сукупності інформаційних та телекомунікаційних
систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле (ст. 1 Закону України «Про
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах») [13].
Таким чином, законодавство містить
вихідні положення, які визначають поняття
електронний правочин. Проте виникає питання, наскільки досконалим є правове регулювання системи розрахункових операцій у
сфері електронної комерції та можливостей
використання окремих платіжних засобів.
Мета статті – розглянути основні ознаки, притаманні електронним розрахункам.
Виклад основного матеріалу. Для початку наголосимо, що з класичних позицій
визначення розрахунків в економічний теорії під ними розуміють економічну категорію, обумовлену умовами господарювання,
яка описує систему правовідносин щодо ви-
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конання грошових та інших майнових зобов’язань боржників перед кредиторами
(контрагентами), автономних від основного
договору між ними і виконуваних у відповідно до принципів організації в готівковій
або безготівковій формах (за участю або без
безпосередньої участі готівки). У готівкових
розрахункових відносинах предметом виступають гроші. Безготівковим розрахунковим
відносинам властивий особливий предмет –
майно у вигляді прав вимоги до фінансової
установи на гроші, що є власністю клієнта та
перебувають у тимчасовому розпорядженні
цієї установи на підставі договору між клієнтом та відповідною установою. Загальні засади функціонування розрахунків та платіжних систем в Україні регулюються законами
України «Про Національний банк України»,
«Про банки і банківську діяльність», «Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про поштовий зв’язок», іншими законодавчими актами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.
У цивільному праві під розрахунками
розглядаються цивільні правовідносини,
які виникають між суб’єктами основного
зобов’язання із залученням спеціального
суб’єкта з метою припинення грошового зобов’язання, обумовленого основним зобов’язанням.
При цьому, на думку Я. О. Хірс, розрахункові відносини є акцесорними грошовими
зобов’язаннями, що виникають внаслідок
необхідності погашення грошового боргу
за основним зобов’язанням, але при цьому
є особливими, оскільки після виникнення
як акцесорне зобов’язання вони отримують
самостійне та незалежне значення і вже не
можуть бути припиненими в інший спосіб,
як погашення саме розрахункового зобов’язання [14]. У розрахункових відносинах у
більшості випадків бере участь спеціальний
суб’єкт – банк (інша фінансова установа). При
цьому ролі між всіма суб’єктами розподіляються таким чином: боржник за основним
зобов’язанням (тобто, особа, що має погасити грошовий борг) стає кредитором для
спеціального суб’єкта; у спеціального суб’єкта виникає обов’язок здійснити певні дії на
користь іншого суб’єкта, який в основному
зобов’язанні є кредитором, але в розрахункових відносинах виступає зацікавленою
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третьою особою, до якої у власність мають
перейти визначені грошові засоби за умови
належного виконання свого обов’язку спеціальним суб’єктом. Спеціальний суб’єкт та
боржник за основним зобов’язанням у розрахункових відносинах є відповідно дебітором
та кредитором [15].
Водночас розвиток інформаційних технологій призвів до виникнення нового виду
розрахунків – електронних, які умовно можна виділити в окремий вид розрахунків на
підставі специфічності правовідносин, у рамках яких він здійснюється, а також у зв’язку
з їх дистанційним здійсненням. Деякі види
таких розрахунків фактично є класичними
готівковими та безготівковими розрахунками із використанням сучасних технологій,
які створюють т. зв. надбудови, що збільшують зручність та швидкість класичної оплати. Також значна частина електронних розрахунків не відноситься ані до готівкових,
ані до безготівкових розрахунків. Одночасно
з цим необхідно зазначити, що «електронні
розрахунки» хоч і існують самостійно (тобто за їх допомогою повністю виконується
зобов’язання боржника щодо розрахунку за
правочином), проте так чи інакше платниками / отримувачами використовується кожна
із класичних форм розрахунків. Наприклад,
коли платник не має саме тих засобів електронних розрахунків, які приймає в оплату
отримувач. Або отримувач в таких розрахунках насамкінець має бажання отримати фіатні кошти [16, с. 445–446].
Доцільно було б розглянути основні ознаки, притаманні електронним розрахункам
як умовній категорії (узагальнено автором):
- електронні розрахунки здійснюються
за допомогою мережі Інтернет із використанням специфічного програмного забезпечення, необхідного для проведення інформації щодо відповідного платежу (наголосимо,
що до такого програмного забезпечення не
завжди можна віднести клієнт-банк або іншу
банківську програму щодо обслуговування
клієнта цього банку);
- для здійснення електронних розрахунків може бути використано фіатні кошти
(готівкові та безготівкові кошти), електронні
гроші, інші фінансові активи, криптовалюти
тощо;
- електронні розрахунки здійснюються
віддалено, тобто відправник і отримувач не
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контактують фізично для проведення оплати, але можуть зустрітися для отримання
товарів, робіт, послуг. Ця ознака одночасно є
однією з найбільших зручностей, а тому і перевагою електронних розрахунків;
- мають на меті бути якомога більш
наближеними до моментальних або дуже
швидких;
- ще однією ознакою електронних розрахунків є наявність додаткового суб’єкта –
провайдера, який забезпечує їхнє виконання.
Поділ на види електронних розрахунків
можна здійснювати за різними критеріями
(способом платежу, суб’єктами здійснення
платежу). Найбільш доцільним, на нашу думку, є критерій предмета розрахунків, тобто із
використанням якого саме активу він здійснюється.
Готівкові кошти. В електронних розрахунках використовуються зокрема через платіжні пристрої. Для прикладу, за результатами
сплати готівкою через програмно-технічний
комплекс самообслуговування на користь
торговця фактично за допомогою специфічного програмного забезпечення цього ПТКС
та мережі Інтернет торговець отримає інформацію про такий платіж у режимі он-лайн.
Безготівкові кошти. Існує дуже багато
онлайн-сервісів, які фактично базуються на
оплаті з банківського рахунку особи. Популярністю у світі користуються такі небанківські сервіси: PayPal, Visa Checkout, Masterpass,
Apple Pay тощо. Спірним є питання віднесення клієнт-банку або інших банківських продуктів, що створені для обслуговування клієнта цього банку, до специфічного програмного забезпечення для розрахунків. Залежно
від їх технологічної прогресивності вони, з одного боку, є класичним засобом, що по швидкості проведення платежу не надає переваг
порівняно із поданням платіжного доручення
через касу банку, з іншого боку – на базі банків існують сервіси, які дозволяють зручно
та моментально здійснювати переказ коштів
(наприклад, сервіс Monobank, «Приват 24»,
мобільний банкінг Альфа-банк, Ощад 24/7).
До цього виду електронних розрахунків
можна також віднести кредитні кошти (наприклад сервіси, які в режимі он-лайн надають кошти на придбання конкретного товару, з прямою оплатою на рахунок продавця
товару і без зайвої операції з перерахування
коштів на рахунок клієнта).
3/2019
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Також до видів електронних розрахунків
відносяться: електронні гроші, фінансові активи, відмінні від грошових коштів, криптовалюти, квазівалюти, які потребують окремого детального дослідження.
Вкрай дискусійною проблемою нині виступає питання про наукове наповнення поняття електронних грошей. Такі розрахунки
можуть здійснюватися із використанням
платіжних інструментів, шляхом переказу
коштів або оплати готівкою з дотриманням
вимог законодавства щодо оформлення готівкових та безготівкових розрахунків (здійснюються відповідно до законів України
«Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
тощо), а також в інший спосіб, передбачений
законодавством України. На жаль, багато питань у цій сфері залишилися не вирішеними на нормативно-правовому рівні. Також
додамо, що Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у
сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг» від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР, визначаючи правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг,
поширює його дію на всіх суб’єктів господарювання та їх господарські одиниці, які здійснюють розрахункові операції у готівковій
та/або безготівковій формі [17]. Відповідно
до ст. 2 цього Закону розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових
коштів, платіжних карток, платіжних чеків,
жетонів тощо за місцем реалізації товарів
(послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу).
Пунктом 4 розділу I Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і
здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 05.11.2014 р. № 705, визначено, що система електронної торгівлі (комерції) – сукупність правил, процедур і програмно-технічних засобів, використання яких дає
змогу користувачу здійснити віддалений доступ до прейскурантів торговців, подати замовлення на поставку й оплату замовлених
товарів (послуг) [17].
Документи за операціями із використанням електронних платіжних засобів та інші
документи, що застосовуються в платіжних
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системах для платіжних операцій із використанням електронних платіжних засобів,
можуть бути в паперовій та/або електронній формі. Вимоги до засобів формування
документів за операціями із застосуванням
електронних платіжних засобів і їх оброблення визначаються платіжною системою з
урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Нацбанку.
Під час здійснення операцій із використанням електронних платіжних засобів у
системах електронної комерції та інших системах дистанційного обслуговування дозволяється формування в електронній формі
документа за операцією із використанням
електронного платіжного засобу за умови
доставки його користувачу. Документи за
операціями із використанням електронних
платіжних засобів мають статус первинного
документа та можуть бути використані під
час урегулювання спірних питань.
Враховуючи викладене, при здійсненні розрахунків за товари (послуги) суб’єкти
господарювання зобов’язані відповідно до
законодавства застосовувати реєстратори
розрахункових операцій, у тому числі у разі
здійснення безготівкових розрахунків із використанням мережі Інтернет. При цьому
розрахункові документи при продажу товарів (послуг) через мережу Інтернет видаються у випадку їх безпосереднього надання споживачу. Водночас, якщо не визначено
місце розрахунків, проведених на підставі
рахунку у безготівковій формі за допомогою
платіжних карт Visa і MasterCard при наданні інформаційно-консультаційних послуг,
отриманні комп’ютерних та інших програм
за допомогою мережі Інтернет, реєстратори
розрахункових операцій не використовується [18].
Тривалий час також обговорюється
складність і суперечливість українського платіжного законодавства, необхідність
його спрощення, вдосконалення платіжних
систем із використанням Інтернету, електронних грошей тощо. Питання цих розрахунків вимагає окремого розгляду, зокрема
використання мобільних пристроїв, альтернативних способів роздрібних платежів та
взагалі вдосконалення платіжного законодавства, тому тут не будемо на них зупинятися детально. Додамо, що Національний
банк України рекомендує громадянам вико-

62

ристовувати послуги з переказу віртуальних
коштів лише тих платіжних систем, систем
розрахунків, які внесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників
цих систем та операторів послуг платіжної
інфраструктури. Національний банк України
не несе відповідальності за можливі ризики і
втрати, пов’язані з використанням віртуальних валют у розрахункових операціях. При
цьому, враховуючи чинні норми законодавства України, Національний банк України не
несе відповідальності за можливі ризики і
втрати, пов’язані із використанням електронних грошей або фінансових інструментів,
які використовуються у зареєстрованих ним
системах електронних грошей або системах
розрахунків. Такі засоби платежів не є коштами на банківських рахунках осіб, а тому в
разі припинення діяльності з тих чи інших
причин суб’єкта, який «випускає» такі засоби
платежу, не гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та не є зобов’язаннями держави перед користувачами таких систем.
Особливе місце при цьому посідають
«електронні гроші». Вимоги, що регулюють
випуск та використання електронних грошей в Україні, викладено у Законі України
«Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні» й Положенні про електронні гроші
в Україні, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 4 листопада 2010 р. № 481 [19]. Зокрема, у ст. 15
Закону України «Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні» визначено поняття «електронні гроші» – одиниці вартості,
які зберігаються на електронному пристрої,
приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим
зобов’язанням цієї особи, що виконується в
готівковій або безготівковій формі. При цьому емітенти мають право здійснювати випуск електронних грошей, виражених лише в
гривнях. Також відповідно до статті 9 Закону
України «Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні» платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем
та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в
Україні виключно після їх реєстрації шляхом
внесення відомостей про них до Реєстру. Порядок такої реєстрації визначено Положенням про порядок реєстрації платіжних сис-
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тем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 р. № 43 [20].
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що до загальних рис безготівкових розрахунків і електронних грошей відноситься форма запису даних – електронна, а
також використання подібних електронних
носіїв запису і передачі даних. Однак з економічної точки зору безготівкові кошти та
електронні гроші – різні економічні феномени, при яких головна відмінність електронних грошей від електронної форми безготівкових коштів полягає в відсутності зв’язку перших із конкретними банківськими
рахунками користувачів систем електронних
грошей. Крім того, третім агентом при здійсненні операцій з електронними грошима
можуть бути, крім банків, оператори систем
електронних грошей, оператори мобільного
зв’язку та інтернет-провайдери, а також фізичні особи. З огляду на сказане, до спільних
рис безготівкових коштів в електронній формі та електронних грошей можна віднести
електронну форму записів даних та застосування схожих електронних засобів для фіксації і передачі даних.
Таким чином, з першого погляду видається, що система розрахунків у сфері електронної комерції в Україні має достатньо
розгалужену базу та є адекватною вимогам
сьогодення. Проте насправді це лише поверхневе враження. Практично, електронні
розрахунки у сфері електронної комерції
розділено на дві сфери. Перша з них – це сфера традиційних електронних розрахунків, а
інша – нетрадиційних. Істотною відмінністю
між ними є «походження» відповідної «валюти виконання зобов’язань», в яких виконуються розрахунки, та ставлення державного
регулятора до питання визначення нормативних засад їх обігу.
Традиційний електронний розрахунок – це система здійснення міжбанківських
розрахунків на підставі запиту клієнта. Учасниками традиційних електронних розрахунків є юридичні особи, банки, кредитні організації (їх філії) та інші клієнти. Критеріями
такої традиційності є нормативне врегулювання, стійка «звичність» до використання в
обігу та давність виникнення розрахунків у
сфері комерційної діяльності.
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Фактичною метою оплати через банківську систему електронних платежів є
прискорення грошового обміну, зменшення
суми грошових коштів у готівковій формі та
підвищення якості банківських послуг. Слід
зазначити, що найрозвиненішою формою
такого типу електронних обчислень є платіжні картки. Задля регулювання використання платіжних карток та національних
банківських платежів має формуватися окрема нормативна база їх обігу. Основною проблемою електронної системи розрахунків є
створення системи стійкості захисту банківської інформації та рахунків клієнтів, а також
система стійкості банківської системи України в цілому.
Нетрадиційний електронний розрахунок – це система здійснення розрахунків із
використанням криптовалют, фінансових активів, відмінних від грошових коштів, а також
квазівалют (наприклад, для певного кола осіб
це може бути валюта розрахунків ігрових онлайн систем для учасників таких систем).
При здійсненні нетрадиційних електронних розрахунків між фізичними особами
або в разі розрахунків між фізичною особою
та суб’єктом господарювання участь банківських установ не є обов’язковою. Залучення
банків при операціях за участі юридичних
осіб, що може мати місце, наприклад, через
використання криптовалютної біржі як організації, що забезпечує взаємозв’язок між
суб’єктами криптовалютних операцій та
здійснює обмін криптовалюти на електронні
гроші, валютні цінності, цінні папери, грошові кошти тощо.
Висновки. Таким чином, ми можемо запропонувати власне визначення поняття
розрахунків у сфері електронної комерції як
умовного виду розрахункових зобов’язань
акцесорного характеру із використанням
готівкових, безготівкових коштів, електронних грошей, криптовалют, фінансових активів, відмінних від грошових коштів, а також
квазівалютних систем, що здійснюються із
використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та виникають внаслідок
необхідності погашення грошового боргу за
основним зобов’язанням у межах укладеного
електронного правочину. Електронним розрахункам властиві численні підвиди, кожен з
яких необхідно розглядати та відповідно регулювати із врахуванням його специфіки.

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

63

Право

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Ознаками розрахунків у сфері електронної комерції є електронна форма записів даних та застосування електронних засобів для
фіксації і передачі цих даних за допомогою
інформаційно-телекомунікаційних систем.
Можна виділити традиційні (за обов’язковою участю банківських установ) електронні розрахунки та нетрадиційні (без обов’язкової участі фінансових установ, у т. ч. банків).
Окремо наголосимо, що досі на рівні
урядової фінансової політики та позиції Національного банку України не розроблено
системних підходів до використання більшості нетрадиційних електронних розрахунків,
зокрема криптовалют (хоча ще у 2017 році
на розгляд Верховної Ради України надійшли два проекти Закону України «Про обіг
криптовалюти в Україні», а 14.09.2018 р. до
парламенту внесено законопроект про регулювання оподаткування операцій з криптовалютами. Гострим залишається й питання
налагодження ефективного механізму реалізації електронних розрахунків через використання нетрадиційних електронних розрахунків, що буде предметом подальших наших
досліджень.
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗА МЕЖАМИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: НЕДОЛІКИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
Анотація
Метою статті є виявлення недоліків правової регламентації порядку використання
спеціальних знань співробітниками оперативних підрозділів за межами кримінального провадження та формування, з урахуванням зарубіжного досвіду, пропозицій щодо їх усунення.
Наукова новизна полягає у комплексному дослідженні питань удосконалення правової
регламентації використання спеціальних знань оперативними підрозділами вітчизняних правоохоронних органів під час здійснення ними діяльності з виявлення, припинення, попередження і розкриття правопорушень за межами кримінального провадження. Автором проаналізовано положення нормативно-правових актів, які регламентують правовий статус того
чи іншого правоохоронного органу (державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями), а також актів, що регулюють здійснення їх оперативними підрозділами окремих різновидів оперативної діяльності (оперативно-розшукової, контррозвідувальної
тощо). Досліджено досвід правової регламентації використання спеціальних знань в діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів країн, ментально близьких до України.
Висновки. З урахуванням виявлених недоліків правової регламентації, а також зарубіжного
досвіду законодавчого регулювання зазначених питань запропоновано внесення відповідних змін до
законів України «Про контррозвідувальну діяльність» та «Про оперативно-розшукову діяльність»
в частині доповнення повноважень підрозділів, наділених правом здійснення оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності, положенням щодо їх права залучати спеціалістів, які володіють науковими, технічними та іншими спеціальними знаннями, під час виконання покладених
на них завдань. Крім того, запропоновано здійснити окрему законодавчу регламентацію прав і
обов’язків осіб зі спеціальними знаннями, які залучаються до участі в оперативних заходах.
Ключові слова: спеціальні знання, правова регламентація, оперативні співробітники,
оперативні підрозділи, кримінальне провадження.
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USE OF SPECIAL KNOWLEDGE BY OPERATIVE SUBSIDIES UNDER CRIMINAL PROCEEDINGS:
LACK OF LEGAL REGULATION
Аbstract
The purpose of the article is to identify the failings of the legal regulation of the use of special
knowledge by the members of the operational units outside the criminal proceedings and the
formation, taking into account foreign experience, proposals for their elimination.
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The scientific novelty consists on a comprehensive study of issues of improving the legal regulation of the use of special knowledge by operational units of domestic law enforcement bodies during
their activities in identifying, terminating, preventing and disclosing offenses outside the criminal proceedings. The author analyzes the provisions of legal acts regulating the legal status of one or another
law enforcement body (a state body of special purpose with law enforcement functions), as well as acts
regulating the implementation of their operational divisions of certain types of operational activities
(operational search, counterintelligence, etc.). The experience of legal regulation of the use of special
knowledge in the activity of operational units of law enforcement bodies of countries mentally close to
Ukraine is researched.
Conclusions. Taking into account the revealed failings of the legal regulation, as well as the
foreign experience of legislative regulation of these issues, it was proposed to introduce appropriate
amendments to the laws of Ukraine «On counterintelligence activities» and «On Operational and
Investigative Activity» in terms of supplementing the powers of units with the right to carry out
operational search and counterintelligence activities, the provisions concerning their right to involve
specialists with scientific, technical and other specialist knowledge during the execution of their tasks.
In addition, it is proposed to implement a separate legal regulation of the rights and responsibilities of
persons with special knowledge involved in operational activities.
Key words: special knowledge, legal regulation, operational staff, operational units, criminal
proceedings.

Постановка проблеми. З урахуванням
того, що діяльність будь-якого державного органу в правовій державі будується за
принципом «дозволено лише те, що прямо
передбачено законом», результативність та
ефективність боротьби зі злочинністю значною мірою залежить від нормативно-правової регламентації особливостей здійснення
цієї діяльності правоохоронними органами,
зокрема від передбаченого законодавцем інструментарію, у тому числі, щодо здійснення
ними оперативної та процесуальної діяльності.
При цьому, якщо вказаний інструментарій правоохоронних органів у рамках кримінального провадження досить детально
регламентовано кримінальним процесуальним законом, то за межами кримінального
провадження їх повноваження визначаються низкою нормативно-правових актів, які
регламентують правовий статус того чи іншого відомства (наприклад, законами України «Про національну поліцію», «Про Службу
безпеки України», «Про національне антикорупційне бюро України» тощо), або певний
вид діяльності (законами України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про боротьбу з
тероризмом» тощо). Разом з тим, у вказаних
нормативно-правових актах досить часто
відсутні єдині системні підходи щодо регламентації повноважень різних відомств з
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питань використання спеціальних знань, у
тому числі і під час здійснення оперативної
діяльності.
Як відомо, діяльність оперативних підрозділів спрямована на виявлення, попередження, припинення й розкриття злочинної
діяльності. Водночас вона є одним з дієвих
засобів підвищення ефективності кримінального судочинства, а її результати враховуються слідчими при визначенні напрямів
проведення досудового розслідування, переліку та послідовності проведення слідчих
(розшукових) дій, організації розшуку осіб,
які переховуються від органів досудового
розслідування. Здобута в процесі діяльності
оперативних підрозділів оперативна інформація може містити знання про злочин, який
готується, а наявність оперативних позицій у
злочинному середовищі дає можливість таким підрозділам здобувати упереджувальну
інформацію та здійснювати фіксацію процесу підготовки або вчинення злочину. При
цьому, закон розрізняє роль і повноваження
слідчого та оперативного співробітника у
діяльності з розкриття злочинів, внаслідок
чого вони досягають цієї спільної мети різними шляхами, використовуючи різні методи, доповнюючи один одного.
Як свідчить практика, залучення до
проведення оперативних (оперативно-розшукових, оперативно-технічних, контррозвідувальних тощо) заходів осіб, які володіють
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спеціальними знаннями, в багатьох випадках
є необхідною передумовою ефективності їх
проведення. Також співробітники оперативних підрозділів досить часто звертаються
за допомогою до обізнаних осіб і за межами
проведення оперативних заходів.
Однак, аналіз чинного законодавства
свідчить про те, що не дивлячись на таку вагому роль в процесі протидії злочинній діяльності, особливостям використання спеціальних знань оперативними співробітниками за межами кримінального провадження
законодавцем приділено недостатню увагу.
Проблемним питанням використання
спеціальних знань у кримінальному судочинстві присвячені наукові праці таких відомих вітчизняних вчених, як В. І. Гончаренко, І. В. Гора [1], В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель [2], Н. І. Клименко [3] та інших. У свою
чергу, окремі проблеми оперативної діяльності правоохоронних органів за межами
кримінального провадження досліджували
такі українські науковці, як В. Ю. Артемов,
О. А. Білічак, В. О. Глушков, Ю. О. Найдьон [4],
М. О. Шилін [5] та інші. Серед іноземних вчених, які розглядали в своїх роботах вказані
питання, доцільно виокремити М. Колхауна [6], К. Пирека [7], Р. Хойта, Р. Албертса [8],
П. Пошюнаса [9], Х. Малевскі, Й. Юшкявічуте [10].
Однак питання використання спеціальних знань співробітниками оперативних
підрозділів за межами кримінального провадження вказаними вченими здебільшого не
досліджувалися або розглянуті досить фрагментарно.
Отже, метою статті є виявлення недоліків правової регламентації порядку використання спеціальних знань співробітниками
оперативних підрозділів за межами кримінального провадження та формування, з урахуванням зарубіжного досвіду, пропозицій
щодо їх усунення.
Виклад основного матеріалу. Результати проведеного аналізу нормативно-правових актів, які регламентують порядок здійснення правоохоронними органами окремих
різновидів діяльності з виявлення, попередження, припинення й розкриття злочинної
діяльності за межами кримінального провадження, свідчать про дещо несистемний підхід вітчизняного законодавця до питань правової регламентації порядку та форм викори3/2019
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стання спеціальних знань співробітниками
оперативних підрозділів.
Так, статті 7, 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», які визначають повноваження підрозділів, наділених
правом здійснення оперативно-розшукової
діяльності, не містять в собі положень щодо
їх права залучати допомогу носіїв спеціальних знань (обізнаних осіб) під час здійснення вказаного різновиду оперативної діяльності. При цьому відомості щодо залучення
осіб, які володіють спеціальними знаннями,
знаходять своє відображення у документах,
які складаються за результатами проведення оперативно-розшукових заходів. Також до
матеріалів оперативно-розшукової діяльності долучаються документи, які складаються
такими обізнаними особами на замовлення
оперативних підрозділів (висновки, довідки тощо). Водночас, з урахуванням того, що
згідно зі статтею 99 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) матеріали, в яких зафіксовано фактичні
дані про протиправні діяння окремих осіб
та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами із дотриманням вимог Закону України
«Про оперативно-розшукову діяльність», можуть вважатися документами та використовуватися в кримінальному провадженні як
докази, цілком ймовірним є виникнення
питань щодо правомірності використання
співробітниками
оперативно-розшукових
підрозділів спеціальних знань у наведених
вище формах та дотримання принципу законності при формуванні зазначених джерел
доказів.
Аналогічний недолік містять і положення Закону України «Про контррозвідувальну
діяльність». Стаття 7 вказаного нормативно-правового акта, яка, серед іншого, визначає також повноваження органів, підрозділів і співробітників Служби безпеки України,
наділених правом здійснення контррозвідувальної діяльності, не містить положень
щодо їх права залучати носіїв спеціальних
знань під час виконання покладених на них
завдань.
На відміну від попередніх нормативно-правових актів, у статті 13 Закону України
«Про боротьбу з тероризмом» можна зустріти згадку про спеціалістів, яких, серед іншого, віднесено до сил та засобів суб’єктів боротьби з тероризмом, що використовуються
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при проведенні антитерористичної операції.
Проте, подальший аналіз статті 4 цього закону, котра наводить перелік суб’єктів боротьби з тероризмом, а також статті 15, яка
визначає повноваження вказаних суб’єктів,
дозволяє зробити висновок, що мається на
увазі не діяльність оперативних підрозділів
із виявлення, припинення або попередження злочинів, а антитерористичні заходи, які
переважно носять адміністративний або організаційний характер. Крім того, наведена
редакція статті 13 не створює однозначного враження, що законодавець розглядав як
спеціалістів саме носіїв спеціальних знань, а
не співробітників суб’єктів боротьби з тероризмом.
Подальший аналіз положень законів,
що регламентують діяльність окремих правоохоронних органів, у складі яких є оперативні підрозділи, також не дозволяє зробити
висновок щодо єдиного системного підходу
законодавця при здійсненні правової регламентації у вказаній сфері.
Так, Закон України «Про національну
поліцію» також не містить положень щодо
можливості та порядку залучення співробітниками національної поліції до виконання
покладених на них завдань обізнаних осіб,
які володіють відповідними спеціальними
знаннями. На відміну від вказаного нормативно-правового акта, Закон України «Про
міліцію», який втратив чинність у зв’язку з
набуттям чинності Закону України «Про національну поліцію», передбачав обов’язок міліції проводити криміналістичні дослідження за матеріалами оперативно-розшукової
діяльності, забезпечувати у встановленому
порядку участь спеціалістів криміналістичної служби у слідчих діях (пункт 10 статті 10). Редакція зазначеної норми також не
була позбавлена певних недоліків в частині
обмеження проведення під час оперативно-розшукової діяльності виключно криміналістичних (а не експертних) досліджень та
залишення поза своєї увагою навіть згаданої
в цьому положенні участі спеціалістів криміналістичної служби в процесі оперативної діяльності, однак принаймні вона здійснювала
бодай якусь правову регламентацію вказаних питань.
У Законі України «Про державне бюро
розслідувань», як і в Законі України «Про національну поліцію», також відсутні положен-
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ня щодо можливості, порядку та форм використання спеціальних знань співробітниками вказаного відомства під час виконання
покладених на них завдань.
Більшу увагу вказаному питанню приділено законодавцем у Законі України «Про
Службу безпеки України», у якому зазначено,
що у разі проведення заходів щодо боротьби
з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності Служба безпеки України, її органи і співробітники мають право залучати
до проведення перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій контрольних і фінансових органів
(пункт 2 частини 2 статті 25). Вказане положення було продубльовано у Законі України
«Про організаційно-правові основи боротьби
з організованою злочинністю» в частині визначення повноважень спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю
Служби безпеки України під час здійснення
ними заходів боротьби з організованою злочинністю (підпункт «в» пункту 2 статті 12).
Водночас, ми змушені констатувати, що
редакція наведених положень не вирішує
окресленої нами проблеми для оперативних
підрозділів Служби безпеки України в цілому,
оскільки:
– передбачає можливість своєї реалізації під час здійснення заходів за чітко визначеними напрямками (щодо боротьби з
тероризмом, фінансуванням терористичної
діяльності, боротьби з організованою злочинністю), залишаючи поза своєю увагою
інші, не менш важливі напрямки (протидію
розвідувально-підривній діяльності проти
України, контррозвідувальний захист державного суверенітету, конституційного ладу
і територіальної цілісності, оборонного і науково-технічного потенціалу, економічної
та інформаційної безпеки держави, охорону
державної таємниці тощо);
– обмежує форми використання спеціальних знань виключно залученням спеціалістів до проведення перевірок, ревізій та
експертиз, залишаючи поза увагою інші форми, які активно використовуються співробітниками оперативних підрозділів (технічна
допомога спеціалістів, консультації тощо);
– визначає такі вимоги до спеціалістів,
як належність до установ, організацій контрольних і фінансових органів. Якщо формально розглядати вказану вимогу, то спеці-
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аліст, який не є співробітником установ, організацій контрольних і фінансових органів,
також не може бути залученим оперативними підрозділами Служби безпеки України до
участі у вказаних заходах.
Чи не єдиним вітчизняним нормативно-правовим актом, який регламентував би
можливість залучення обізнаних осіб, став
Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України», згідно з пунктом 7 частини 1 статті 17 якого працівників Національного бюро наділено правом залучати на
добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та
експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких
установ, організацій, контрольних і фінансових органів для забезпечення виконання
повноважень Національного бюро. Вказане
положення, на нашу думку, у цілому відповідає завданню щодо здійснення належної
правової регламентації з використання спеціальних знань співробітниками вказаного
відомства, натомість, залишаючи невирішеною вказану проблему для співробітників
оперативних підрозділів інших міністерств і
відомств.
Дослідження досвіду правової регламентації використання спеціальних знань в діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів країн, ментально близьких
до України, зокрема, країн пострадянського
простору, дозволяє зробити висновок щодо
вирішення в цілому цієї проблеми законодавцями зазначених держав.
Так, Законом Республіки Казахстан «Про
оперативно-розшукову діяльність» від 15 вересня 1994 року № 154-ХІІІ передбачено, що
при виконанні завдань оперативно-розшукової діяльності органи, уповноважені її здійснювати, мають право використовувати допомогу посадових осіб та спеціалістів, які володіють необхідними науково-технічними або
іншими спеціальними пізнаннями (пункт «е»
частини 1 статті 8 закону) [11].
Схоже положення міститься у Законі
Туркменістану «Про оперативно-розшукову діяльність» від 23 листопада 1994 року
№ 965-XII, який визначає, що при здійсненні
оперативно-розшукової діяльності посадові
особи уповноважених органів особисто беруть участь в організації та проведенні оперативно-розшукових заходів, користуються
допомогою посадових осіб та спеціалістів,
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які володіють науковими, технічними та іншими спеціальними пізнаннями, а також
сприянням окремих громадян за їх згодою на
гласній та негласній основах (частина 5 статті 9) [12].
Вказане положення в подальшому фактично в незмінному вигляді було продубльовано у Законі Киргизької Республіки
«Про оперативно-розшукову діяльність» від
16 жовтня 1998 року № 131 (частина 8 статті 16) [13] та Законі Республіки Таджикистан
«Про оперативно-розшукову діяльність» від
11 березня 2011 року № 127 (частина 7 статті 6) [14].
Найбільш ретельну увагу вказаному питанню приділив білоруський законодавець у
Законі Республіки Білорусь «Про оперативно-розшукову діяльність» від 15 липня 2015
року № 307-З, передбачивши, що посадова
особа органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, при підготовці і проведенні оперативно-розшукового заходу може
залучати громадян, які володіють спеціальними знаннями в науці, техніці, мистецтві,
ремеслі чи інших сферах діяльності (частина 8 статті 19).
У контексті дослідження вказаного питання окрему увагу слід звернути на те, що у
зазначеному вище нормативно-правому акті
визначено повноваження обізнаних осіб, залучених оперативними підрозділами. Зокрема, ці особи мають право:
відмовитися від участі в оперативно-розшуковому заході, якщо вони не володіють на достатньому рівні спеціальними
знаннями в науці, техніці, мистецтві чи інших сферах діяльності, необхідних для участі
в оперативно-розшуковому заході;
запитувати матеріали, необхідні для
проведення досліджень, пов’язаних із участю
в оперативно-розшуковому заході.
При цьому громадяни, які володіють
спеціальними знаннями в науці, техніці, мистецтві, ремеслі чи інших сферах діяльності,
залучені до участі в оперативно-розшуковому заході як спеціалісти, зобов’язані:
надати органам, котрі здійснюють оперативно-розшукову діяльність, документи,
що підтверджують їхню спеціальну кваліфікацію;
давати пояснення з приводу дій, котрі
виконуються ними під час їхньої участі в оперативно-розшуковому заході;
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скласти довідку за результатами проведених досліджень із поставлених перед ними
питань та інших обставин, що належать до
їхньої компетенції та були виявлені під час
проведення дослідження;
відмовитися від складання довідки, якщо
поставлені перед ними питання виходять за
межі їхніх спеціальних знань, чи надані їм матеріали є недостатніми для надання відповіді
на ці питання, а також від подальшого проведення дослідження, якщо вони дійдуть висновку про неможливість складання довідки,
про що письмово повідомляють орган, котрий
здійснює оперативно-розшукову діяльність
та доручив їм проведення дослідження з обґрунтуванням цієї відмови;
отримати дозвіл на повне або часткове знищення об’єктів досліджень чи зміну
їхнього зовнішнього вигляду або інших основних властивостей, якщо без проведення
дослідження є неможливим, до початку проведення таких досліджень, а при відсутності
такого дозволу не проводити дослідження
(частини 7, 8 статті 10) [15].
Висновки. Таким чином, за результатами проведеного аналізу вітчизняних та іноземних нормативно-правових актів, які регламентують діяльність правоохоронних органів, можна зробити наступні висновки:
1. Закони України, які регламентують
діяльність окремих правоохоронних органів
(державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями), а також
закони, що регулюють здійснення їх оперативними підрозділами окремих різновидів
оперативної діяльності (оперативно-розшукової, контррозвідувальної тощо), не містять
положень щодо можливості вказаних підрозділів використовувати спеціальні знання у
будь-яких формах під час виконання покладених на них завдань.
2. Законодавчі акти держав пострадянського простору, які регламентують різновиди оперативної діяльності правоохоронних
органів, містять в собі положення щодо повноважень оперативних підрозділів вказаних органів під час виконання покладених на
них завдань користуватися допомогою посадових осіб та спеціалістів, які володіють науковими, технічними та іншими спеціальними
знаннями.
3. З урахуванням зарубіжного досвіду, доцільно внести зміни до законів Укра-
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їни «Про контррозвідувальну діяльність»
та «Про оперативно-розшукову діяльність»
в частині доповнення повноважень підрозділів, наділених правом здійснення оперативно-розшукової і контррозвідувальної
діяльності, положенням щодо їх права залучати спеціалістів, які володіють науковими,
технічними та іншими спеціальними знаннями, під час виконання покладених на них
завдань. При цьому вважаємо за необхідне
здійснити окрему законодавчу регламентацію прав і обов’язків осіб, які володіють спеціальними знаннями, та залучаються до участі в оперативних заходах.
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проблематики гідної праці і уточнення на цій основі суті нормативно-правового забезпечення
та тематичного структурування програми гідної праці.
Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні концептуальності програми гідної праці як документа, в якому надається та конкретизується комплекс заходів із врегулювання найбільш важливих аспектів сучасних соціально-трудових відносин. На основі застосування комплексного та міждисциплінарного підходів обґрунтовується концепт гідної праці як
такий, що має належне нормативно-правове забезпечення та чітке тематичне структурування.
Висновки. У діяльності Міжнародної організації праці виразно спостерігаються декілька
ключових рішень, які на десятиліття наперед визначають спрямованість розвитку міжнародних соціально-трудових відносин. У цьому сенсі непересічне значення відводиться програмі
гідної праці, в якій розкривається зміст основних принципів і прав у сфері праці.
Програма гідної праці, яку було вперше подано у 1999 р., творчо розвивається та конкретизується на основі Декларації МОП основних принципів і прав у світі праці 1998 року, а також Декларації МОП про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації 2008 року.
Відтак ця програма має розглядатися в якості системного явища, в якому надається та
обґрунтовується комплекс заходів з врегулювання найбільш важливих аспектів сучасних соціально-трудових відносин. Першочергово це стосується чотирьох стратегічних цілей МОП:
основні принципи та права у світі праці; зайнятість; соціальний захист та соціальний діалог.
У базових документах МОП також розкривається зміст та наводиться належне структурування зазначених цілей, що може розглядатися в якості надійної основи для додаткового обґрунтування критеріїв гідної праці.
Ключові слова: гідна праця, охорона праці, програма гідної праці, соціальний захист, соціальний діалог.
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PARTICIPATION OF THE INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION
IN FORMATION AND IMPROVEMENT OF GOOD LABOR PROGRAM
Abstract
The purpose of the article. The purpose of the article is to systematize the main documents of
the International Labor Organization on the issue of decent work, and on this basis, clarification of the
essence of regulatory and thematic structuring of decent work.
Scientific novelty. Scientific novelty of the study is to substantiate the fact that the program
of decent work should be considered as a conceptual document of this organization, which provides
and specifies a set of measures to address the most important aspects of modern social and labor
relations. Based on the application of complex and interdisciplinary approaches, the provision under
which the concept of decent work has the proper legal framework and clear thematic structuring is
substantiated.
Conclusion. In the work of the International Labor Organization there are clearly several key
decisions that decade in advance determine the direction of development of international social-labor
relations. In this sense, the decent work agenda, which reveals the content of the basic principles and
rights in the field of work, is of great importance.
The decent work program, which was first introduced in 1999, is creatively developing and
elaborated on the basis of the ILO Declaration of Principles and Rights at Work in 1998, as well as the
ILO Declaration on Social Justice for Equitable Globalization of 2008. Therefore, this program should
be considered as a systemic phenomenon, which provides and justifies a set of measures to address the
most important aspects of modern social and labor relations. Participants in the social dialogue were
invited to carry out their own activities on the basis of four strategic goals: basic principles and rights
in the world of work, employment, social protection and social dialogue.
Key words: decent work, labor protection, decent work program, social protection, social dialogue.

Постановка проблеми. У діяльності
Міжнародної організації праці (далі – МОП)
виразно спостерігаються декілька ключових
рішень та програм, які на десятиліття наперед визначають спрямованість розвитку
міжнародних соціально-трудових відносин. В
умовах глобалізації у цьому сенсі непересічне значення відводиться програмі гідної праці (далі – ПГП), в якій розкривається зміст основних принципів і прав у сфері праці. На початку ХХІ століття гідна праця вже стає своєрідним дороговказом для вдосконалення
соціально-трудових стандартів у різних країнах світу. У сукупності основних положень
вона відображає реакцію світової спільноти
на виклики сьогодення, зокрема намагання
додаткового соціального захисту людей праці від різнобічних негативних аспектів глобалізації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Програмі гідної праці присвячують
свої роботи Р. Анкер, П. Барет-Рід, Ф. Бонне, Г. Стандінг, Г. Філдс, Ф. Хоффер та деякі
інші зарубіжні фахівці у сфері міжнародних
соціально-трудових відносин. Дослідники
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оперують багатьма спорідненими категоріями, якими охоплюється проблематика гідної праці та належного соціального захисту
працівників. Це і «програма гідної праці», і
«концепція гідної праці», і «гідні умови праці», і «гідна зайнятість» тощо. Нарівні з базовим терміном «гідна праця» (decent work)
інколи застосовується і термін «гідна робота» (decent work, decent job), а також «гідне
робоче місце» (decent workplace). При цьому
виразно спостерігається і намагання авторів
включити до змісту використовуваних понять якомога більше характеристик та смислових значень. Вже традиційно підкреслюється і та обставина, що якраз МОП належить
пріоритет в ініціюванні, розробленні та розвитку концепту гідної праці.
В Україні ж зазначена проблематика розглядається переважно в якості складової соціально-трудових відносин (див., напр., праці
А. Василик, О. Жадана, С. Рудакової, А. Колота та О. Герасименко). Так, як стверджують
А. Колот та О. Герасименко, «незаперечним
є факт, що десятки вітчизняних наукових
шкіл протягом багатьох десятиліть ХХ ст.
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плідно займалися опрацюванням наукових і
прикладних аспектів явищ, процесів, компонентів соціально-трудової діяльності, які на
певному етапі суспільного та економічного
розвитку дістали ємної назви – гідна праця» [1, . 22]. При цьому особливої значущості
набувають розвідки, в яких аналізується проблематика змісту та структурних частин гідної праці (див., напр., праці О. Дорош, Н. Ільєнко та І. Калачової).
Виділення невирішених проблем.
Натомість, поки що залишається остаточно нез’ясованою проблема виокремлення
найбільш важливих аспектів гідної праці, а
також механізмів реалізації вже усталених
підходів. Саме цій обставині завдячує деяка невизначеність у спробах систематизації
критеріїв гідної праці (їхнього переліку, групування, а також поділу критеріїв на базові
та допоміжні).
Слід відзначити й те, що правові дослідження сучасних міжнародних трудових
стандартів загалом обмежуються аналізом
текстів відповідних програм та нормативно-правових актів. Відтак, недостатньо уваги приділяється дослідженню зазначеного
феномену на засадах системності та міждисциплінарного підходу. Очевидно, що якраз
на основі гармонійного поєднання соціально-трудових та суто правових феноменів і
видається можливим досягнення прогресу
у дослідженні ПГП. Не випадково Ш. Барроу,
яка обіймає посаду Генерального секретаря
Міжнародної конференції праці (далі – МКП),
в одному з недавніх звернень до топ-менеджменту підприємств у всьому світі підкреслила, що «гідна праця для кожної людини може
бути забезпечена лише за допомогою соціального діалогу та верховенства права» [2].
Метою статті, з урахуванням наведених аргументів, визначено систематизацію
основних документів МОП з проблематики
гідної праці і уточнення на цій основі суті
нормативно-правового забезпечення та тематичного структурування ПГП.
Виклад основного матеріалу. Програму гідної праці представив у 1999 р. Генеральний директор Міжнародного бюро праці
Х. Сомавіа, присвятивши їй спеціальну доповідь на 87-й сесії МКП. Забезпечення гідної
праці для чоловіків і жінок у всьому світі називалося головною метою МОП в складних
умовах сьогодення. Водночас вказувалося
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і на те, що це найпоширеніша потреба, яка
поділяється людьми, сім’ями та громадами
в кожному суспільстві та на всіх рівнях розвитку. Учасникам соціального діалогу пропонувалося перейти від декількох десятків
основних програм до чотирьох стратегічних
цілей: основні принципи та права у світі праці, зайнятість, соціальний захист та соціальний діалог. Наголос також ставився на тому,
що Декларація основних принципів і прав у
світі праці 1998 року надає Організації більш
чіткі рамки для розвитку, ніж це було до часу
її прийняття [3].
Відтак зміст ПГП у редакції 1999 року
чітко пов’язувався з основними положеннями Декларації МОП основних принципів і прав у світі праці (далі – Декларація
1998 року), зокрема з чотирма принципами
основоположних чи фундаментальних прав
у світі праці. Це свобода об’єднання і право
на укладення колективних договорів; ліквідація всіх форм примусової або обов’язкової
праці; викорінення дитячої праці; усунення
дискримінації під час працевлаштування та
вибору професії [4]. Ці принципи отримали
статус правових норм у так званих фундаментальних чи основоположних конвенціях
МОП, а саме конвенціях №№ 29, 87, 98, 100,
105, 111, 138 і 182.
Слід зазначити, що на той час якраз положення щодо принципів і прав у світі праці (далі можливе скорочення – ППСП) було
чітко визначено та однозначно сформульовано. Натомість положення щодо мандату
та мети діяльності МОП охоплювало значну
кількість завдань-принципів, які потребували подальшої конкретизації (див. з цього приводу текст преамбули Статуту МОП, в
якій наводиться значна кількість умов праці,
які потребують подальшого вдосконалення,
а також Р. III Філадельфійської Декларації
про цілі та завдання Міжнародної організації праці від 1944 р., що стала невід’ємною
частиною Статуту МОП, в якому наводиться
перелік із десяти компонентів такої мети).
Спеціалісти з міжнародних аспектів соціально-трудових відносин, розвиваючи окремі положення концепції гідної праці, на
той час якраз виходили з чотирьох базових
принципів чи трудових стандартів. Б. Хепле,
групуючи наявні тоді підходи, метою гідної
праці у руслі базового визначення називає
забезпечення продуктивної праці для жінок
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і чоловіків в умовах свободи, справедливості,
безпеки та людської гідності [5, р. 5]. П. Барет-Рід, яка на початку ХХІ ст. була одним із
провідних функціонерів МОП, до невід’ємних
ознак гідної праці відносила нормальні умови праці, справедливу зарплату, адекватний
соціальний захист, відсутність дискримінації
та право голосу [6, с. 4].
Природно, що в ПГП у концентрованому вигляді зафіксовано позитивний досвід
діяльності МОП попередніх років. Проте,
поки що залишається дискусійним питання
щодо визначення відправних моментів чи
конкретних заходів, які в кінцевому рахунку призвели до оновленого розуміння міжнародно-трудової проблематики. Б. Хепле,
наприклад, вважає, що «відправною точкою
формування нового підходу до розуміння
гідної праці послужили звіти Генерального директора на 81-ій сесії (1994 р.), де було
відображено нове бачення проблеми лібералізації регулювання трудових відносин
у поєднанні з повагою до прав та основних
свобод людини і громадянина» [7, р. 57]. До
речі, ця доповідь мала назву «Цінності, які
ми захищаємо, переміни, до яких ми прагнемо». За нашою ж оцінкою, у попередні часи
оновлене розуміння сучасних соціально-трудових відносин було якнайповніше втілено у
деклараціях МОП (не лише від 1998 р., але й
від 1944 р. та 1977 р.). Але безпосереднім поштовхом до практичного опрацювання ПГП
стали положення Декларації 1998 року.
Уже на початку ХХ ст. гідна праця стала
визнаватися в якості першооснови для більшості програмних та нормотворчих документів цієї організації.
Так, у програмному документі МОП з
охорони праці, який під назвою «Глобальна
стратегія з охорони праці» був оприлюднений на 91-й сесії МКП у 2003 році (далі – Глобальна стратегія), спеціально наголошується
на тому, що «гідна праця має бути безпечною», і цей імператив працеохоронних відносин розкривається та деталізується в усіх
структурних частинах плану дій МОП з метою сприяння безпеці і гігієні праці («Профілактична діяльність і підвищення рівня поінформованості», «Правові акти МОП», «Технічна підтримка й співпраця», «Поглиблення й
поширення знань, управління у сфері освіти»
та «Міжнародна співпраця») [8].
Із часом у промовах функціонерів та в
документах МОП все частіше йдеться про
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суто соціальні аспекти реалізації гідної праці. У цьому сенсі на додаткову увагу заслуговує зміст доповіді під назвою «Гідна праця:
Деякі стратегічні виклики на майбутнє», яку
було подано на 97-й сесії МКП (2008 рік), і
яка стала етапною для уточнення підсумків
та окреслення пріоритетів ПГП. У ній стверджується: «Те, що було розпочато в якості
програми МОП… усього за декілька років
перетворилося на високу глобальну мету,
співзвучну побажанням людей у всьому світі». У Доповіді також підкреслюється, що
матеріальний прогрес не може набути сталого характеру без забезпечення таких цінностей, як свобода, рівність, безпека та гідність [9, c. 2].
Непересічне значення для уточнення та
розвитку програмних засад гідної праці має
Декларація МОП про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації, яку
було прийнято на 97-ій сесії МКП у 2008 р.
(далі – Декларація 2008 року).
У Декларації 2008 року в якості першочергового завдання визначено застосування
глобального і комплексного підходів відповідно до ПГП та чотирьох завдань МОП. Якраз у цьому документі такі завдання набувають чіткого тлумачення та належного структурування. Так, у Р. 1 «Сфера охоплення та
принципи» чотири стратегічні завдання, які
відображено у ПГП, резюмовані наступним
чином:
(1) сприяння зайнятості на основі формування інституціонального та економічного середовища (структурується відповідно
до трьох складових);
(2) розроблення та розширення заходів
соціального захисту – соціального забезпечення та захисту працівників, – які мають
наділятися стійкістю та відповідати національним умовам (структуруються також відповідно до трьох складових);
(3) сприяння соціальному діалогу та
трипартизму, які мають вважатися надійним
засобом для декількох важливих завдань
(усього наводиться чотири завдання);
(4) дотримання, сприяння та реалізація
основоположних ППСП, які мають особливу
важливість і в якості основоположних прав, і в
якості сприятливих умов, необхідних для всебічного вирішення всіх стратегічних завдань
(також відзначається, що свобода об’єднання
та дієве визнання права на ведення колектив-
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них переговорів є надзвичайно важливими
передумовами вирішення чотирьох стратегічних завдань, і що не допускається порушення
ППСП у протекціоністських цілях).
У Декларації 2008 року також особливо
наголошується на тому, що чотири стратегічні завдання нерозривно пов’язані між собою,
взаємозалежні та такі, що взаємно доповнюють одне одного (неспроможність вирішити
одне завдання уповільнює вирішення іншого
завдання). Відтак, з метою досягнення максимального ефекту необхідно, щоб зусилля
зі сприяння у вирішенні цих завдань стали
частиною «єдиної глобальної комплексної
стратегії МОП з досягнення цілей гідної праці» [10, с. 13–14].
У подальшому, згідно з нашим аналізом,
у більшості документів та заяв містилися
положення про те, що якраз зміст Декларації 2008 року визначає фундаментальні засади діяльності цієї організації у складних
умовах сьогодення [11, с. 54]. Так, у доповіді
«Сприяння соціальній справедливості. Оцінка резонансу Декларації МОП про соціальну
справедливість в цілях справедливої глобалізації», яку було подано Генеральним директором МБП на 105-й сесії МКП у 2016 р.,
слушно наголошується, що якраз Декларація
2008 року «юридично закріплює концепцію
гідної праці та встановлює комплексний підхід до забезпечення гідної праці…» [12, c. 1].
На основі ідей, які закладено в ПГП, прийнято низку поточних нормативних та рекомендаційних документів МОП. Це, наприклад, Конвенція № 187 про основи, що сприяють безпеці і гігієні праці 2006 року (у її преамбулі підкреслюється, що сприяння безпеці
і гігієні праці є невід’ємною частиною ПГП),
Рекомендація № 198 про трудові правовідносини 2006 року (у преамбулі якої ПГП відноситься до одного з базових документів для
захисту працівників), Рекомендація № 204
про перехід від неформальної до формальної
економіки 2015 року (де вказується, що дефіцит гідної праці найбільш гостро виявляється якраз в неформальних соціально-трудових
відносинах) та Рекомендація № 205 про зайнятість та гідну працю з метою забезпечення миру та потенціалу протидії 2017 року (де
підкреслюється важливість гідної праці для
забезпечення миру та подолання кризових
явищ, що породжуються конфліктами та бідуваннями).
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Відсутність конкретних правових норм
у ПГП пояснюється декількома важливими
обставинами. По-перше, це власне програмний характер даного документу, який не потребує детальної нормативної регламентації.
По-друге, це програмно-цільовий характер
міжнародних трудових стандартів, що складають фундамент для конкретизації окремих
положень в рамках національного законодавства. По-третє, окреслені виміри гідної праці
надають оптимальні підстави для вдосконалення національного соціально-трудового законодавства (найбільш ефективним у цьому
відношенні якраз і є використання програмно-цільового підходу, який вимагає розробки
національних цільових та комплексних програм гідної праці на основі конвенцій МОП)
[детальніше про це див.: 13, с. 542–543].
Комплекс зазначених аргументів підтримують і деякі відмінності у термінологічному тлумаченні гідної праці, яку позначають
«програмою» або «концепцією». Ті автори,
які при цьому застосовують категорії «концепція» чи навіть «концепт», вважають, що
подані МОП положення щодо гідної праці
у різних варіаціях не сягають рівня документу програмного значення. Інколи навіть
ставиться під сумнів і постулат щодо «концепції». Так, А. Колот та О. Герасименко вважають, що характеристика поданої МОП гідної праці в розгалуженій і цілісній концепції
насправді є перебільшенням, і при цьому зазначають: «Те, що подається як концепція, за
змістом є закликом МОП до політичних еліт
країн світу, соціальних партнерів об’єднати
зусилля, що спрямовані на зниження дефіциту гідної праці» [14, с. 23].
За нашою ж оцінкою, переважають якраз аргументи на користь того, що сукупність опрацьованих МОП відповідних положень все ж доцільно називати саме програмою. У цьому сенсі необхідно в черговий раз
звернути увагу на те, міжнародні трудові
стандарти відзначаються програмно-цільовим характером і не потребують детальної
нормативної регламентації. Значна частка
таких стандартів мають рамковий характер
і наділяються рисами так званого «м’якого
права», якому властиве гармонійне єднання
правових норм та рекомендацій (що підтверджують і звороти, які традиційно використовуються в документах МОП, на кшталт: «положення можуть бути застосовані…», «дер-
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жава-член може застосовувати… доти, доки
вважає це необхідним», «приймати необхідні
міри…», «вживати заходи…» тощо). І чи не
найбільш важливим аргументом має вважатися нерозривний зв’язок ПГП з основними
принципами і правами у світі праці, які наведені у Декларації 1998 року та розвинуті у
Декларації 2008 року (не може бути жодних
сумнівів у тому, що ці декларації є документами програмного значення).
Висновки. Отже, гідній праці відводиться чільне місце в діяльності МОП. Гідною називається продуктивна праця, яка водночас є
вільною, безпечною, справедливо оплачуваною і такою, що не принижує гідність людини. Відтак йдеться не лише про забезпечення
прийнятних умов для працівників, але і про
соціальну цінність праці.
Програма гідної праці, яку було вперше
подано у 1999 р., творчо розвивається та конкретизується на основі Декларації 1998 року
та Декларації 2008 року. Відтак, ця програма
має розглядатися в якості системного явища,
в якому надається та обґрунтовується комплекс заходів із врегулювання найбільш важливих аспектів сучасних соціально-трудових
відносин. Першочергово це стосується чотирьох стратегічних цілей МОП: основні принципи та права у світі праці; зайнятість; соціальний захист та соціальний діалог. У базових
документах МОП також розкривається зміст
та наводиться належне структурування зазначених цілей, що може розглядатися в якості надійної основи для додаткового обґрунтування критеріїв гідної праці.
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Конфіскація поза межами кримінального переслідування
(цивільна конфіскація): міжнародно-правовий аспект
Анотація
Метою статті є розкриття окремих аспектів міжнародно-правового врегулювання
конфіскації поза межами кримінального переслідування (цивільної конфіскації).
Наукова новизна. У статті комплексно досліджено міжнародно-правове регулювання
конфіскації поза межами кримінального переслідування. Окрему увагу приділено практиці Європейського Суду з прав людини, яка стосується цього типу конфіскації.
Висновки. У контексті, з одного боку, визнання Конституційним Судом України норми
кримінального закону про незаконне збагачення неконституційною, а з іншого, наявності в
державі проблеми корупції як вкрай актуальної та болючої, пропонується активізувати пошуки нових шляхів удосконалення чинного антикорупційного законодавства з урахуванням
найкращих міжнародних практик. Однією із таких є конфіскація поза межами кримінального
переслідування, яка застосовується у багатьох державах, серед яких Велика Британія, Італія,
США, Швейцарія та багато інших. Серед переваг такої конфіскації: можливість застосування
без засудження особи за вчинення злочину, у тому числі стосовно майна, яке перебуває за кордоном, а також майна тих осіб, яких наділено імунітетом від кримінального переслідування.
Вказана конфіскація відповідає положенням міжнародних договорів, згоду на обов’язковість
яких надано Верховною Радою України, а також практиці Європейського суду з прав людини.
Питання, пов’язані з інститутом конфіскації поза межами кримінального переслідування, потребують подальшого широкого наукового вивчення та дослідження насамперед на предмет
імплементації в законодавство України.
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Abstract
The purpose of the article is to reveal certain aspects of the international legal settlement of
non-conviction-based confiscation.
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Scientific novelty. The article examines the international legal regulation of non-conviction-based confiscation. Particular attention was paid to the decisions of the European Court of Human
Rights, which concerned this type of confiscation.
Conclusions. In the context, on the one hand, the recognition by the Constitutional Court of
Ukraine of the norms of the criminal law on unlawful enrichment as unconstitutional and, on the other
hand, the existence of a state of corruption problem as a topical and painful, is proposed to intensify
the search for new ways to improve existing anti-corruption legislation, taking into account best international practices. One of these is the non-conviction-based confiscation, which is used in many states,
including the United Kingdom, Italy, the USA, Switzerland, and many others. Among the advantages of
such confiscation: the possibility of using without conviction a person for the commission of a crime,
including in relation to property that is located abroad, as well as the property of those persons who
are immune from prosecution. The confiscation indicated corresponds to the provisions of international
treaties, the consent of which was binding on the Verkhovna Rada of Ukraine, as well as the practice of
the European Court of Human Rights. Matters related to the institution of non-conviction-based confiscation require further extensive scientific research and research, primarily on the subject of implementation in Ukrainian legislation.
Key words: non-conviction-based confiscation, anti-corruption reforms, illegal enrichment, European Court of Human Rights, international legal regulation, improvement of legislation.

Постановка проблеми. Масштаби поширення корупції в усіх сферах державного
управління, економічних та суспільних відносин залишаються однією з найбільших загроз для соціально-економічного розвитку,
безпеки і суверенітету України.
За Індексом сприйняття корупції
Transparency International, у 2018 році Україна, дещо покращивши свої показники, отримала 32 бали та посіла 120 місце серед
180 країн. Таким чином, Україна здобула ще
2 бали та піднялася на 10 місце (результат за
2017 рік – 30 балів, 130 місце) [1].
З 2014 року розпочато втілення так званої антикорупційної реформи. Верховною
Радою України 14.10.2014 р. ухвалено пакет
антикорупційних законів, якими запроваджено нові інституції з виявлення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень. Торкнулися антикорупційні реформи і
кримінального закону – у зазначений період
двічі змінювалася редакція статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за
незаконне збагачення: Законами України від
14.10.2014 р. № 1698-VІІ та від 12.02.2015 р.
№ 198-VІІІ.
Слід нагадати, що вперше ідея криміналізації незаконного збагачення виникла
в американському законодавстві як спроба
здійснити контроль за відмиванням грошових коштів [2, с. 212].
Дещо пізніше можливість перенесення
тягаря доведення законного походження пе-
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редбачуваних доходів або іншої власності,
що підлягають конфіскації від протиправної діяльності, встановила Конвенція ООН
про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. У
подальшому ідея незаконного збагачення від
протиправної діяльності знайшла своє закріплення у ст. 12 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, яка
визначила необхідність встановлення вимоги про те, щоб особа, яка вчинила злочин,
довела законне походження передбачуваних
доходів від злочину або іншого майна, яке
підлягає конфіскації.
Незаконне збагачення саме як форма корупційного злочину державного службовця
закріплена у низці міжнародних договорів:
Міжамериканській конвенції про боротьбу з
корупцією, Конвенції Африканського союзу
про недопущення корупції та боротьбу з нею,
і, що важливо для нас, Конвенції ООН проти
корупції. Саме остання ратифікована Україною та є частиною національного законодавства.
Як відомо, рішенням Конституційного
Суду України від 26.02.2019 р. № 1-р/2019
статтю 368-2 КК України визнано такою, що
не відповідає Конституції України (є неконституційною) [3]. У зв’язку з прийняттям
вказаного рішення гостро актуалізувалося
питання щодо запровадження в Україні правових, таких, що відповідають Конституції
України та міжнародним договорам, згоду на
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обов’язковість яких надано Верховною Радою України, і, що вкрай важливо, ефективних процедур та механізмів протидії корупції.
Першочерговою реакцією на фактичне скасування норми, яка у баченні багатьох
мала слугувати локомотивом в антикорупційній боротьбі, стало розроблення нових
законопроектів, покликаних реанімувати
кримінальну відповідальність за незаконне
збагачення. На сайті Верховної Ради України
розміщено більше десятка таких законопроектів. Свої пропозиції щодо редакції положення про кримінальну відповідальність за
незаконне збагачення висловлено і низкою
правників.
Однак хочемо приділити увагу дещо іншому, на наше переконання, не менш важливому питанню. Так, міжнародний досвід показує, що одним із механізмів запобігання та
протидії корупції, в тому числі незаконному
збагаченню, є конфіскація без засудження,
тобто поза межами кримінального переслідування (так звана цивільна конфіскація).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему конфіскації майна у кримінально-правовому аспекті розглядали багато
вчених, зокрема: Н. О. Гуторова, О. О. Дудоров,
О. О. Книженко, О. М. Костенко, О. М. Литвак,
М. І. Мельник, А. А. Музика, В. О. Навроцький,
Ю. А. Пономаренко, Г. М. Собко, С. С. Яценко
та ін. Окремі аспекти конфіскації поза межами кримінального переслідування висвітлювалися такими правознавцями: О. І. Антонюком, І. М. Аржановою, Н. М. Ахтирською,
Ш. Г. Багавудиновим, В. І. Бобриком, А. Мартуфі (A. Martufi), О. Ю. Навальнєвим, Ю. І. Нємцовим, М. Сімонато (M. Simonato), Н. Ю. Філатовою, М. І. Хавронюком та деякими іншими.
Разом з тим значна частина питань, пов’язаних із цивільною конфіскацією, не була предметом системних досліджень та потребує подальшого наукового вивчення.
Відтак, метою статті є розкриття окремих аспектів міжнародно-правового врегулювання конфіскації поза межами кримінального переслідування (цивільної конфіскації).
Виклад основного матеріалу. За оцінками світових експертів, розмір неправомірної вигоди у світовому масштабі щорічно
становить один трлн. доларів США, а внаслідок корупційних діянь щорічно держави
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втрачають близько 2,6 трлн. доларів США [4].
За таких обставин першочерговим завданням, поряд з притягненням винних до відповідальності, стає конфіскація відповідних активів, здобутих злочинним шляхом.
До речі, запровадження кримінальної
відповідальності за незаконне збагачення в
Україні пов’язувалося саме із зазначеною метою. Про це свідчить Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 –
2017 роки», відповідно до 4 розділу якого
приведення у відповідність із Конвенцією
ООН проти корупції статті 368-2 КК України може запровадити ефективний механізм
позбавлення злочинців незаконно набутого
майна.
Світова спільнота вже досить давно дійшла висновку, що одним з найефективніших способів боротьби з корупцією є конфіскація активів, здобутих злочинним шляхом.
Законодавство багатьох держав передбачає
різноманітні механізми вилучення доходів
від злочинів. Однак загалом їх умовно можна диференціювати на два види: конфіскація
у межах кримінального переслідування та
конфіскація поза кримінальним переслідуванням.
Конфіскація у межах кримінального переслідування іменується у зарубіжній правовій доктрині confiscation in personam. Вона
полягає у безоплатному вилучені майна,
яке було предметом, знаряддям чи засобом
вчинення злочину, доходом від його вчинення. Цей вид конфіскації застосовується тоді,
коли за результатами розгляду кримінальної
справи особу визнано винуватою у вчиненні
злочину.
На сьогодні в нашій державі існує чимало норм щодо конфіскації у межах кримінального провадження: це і конфіскація, передбачена ст. 59 КК України, як вид покарання, і спеціальна конфіскація (ст. 96-1, 96-2 КК
України), і конфіскація майна юридичної особи (ст. 96-8 КК України). Спільним для них є
те, що їх застосування стає можливим лише
за наслідками кримінального провадження.
Поряд із конфіскацією у межах кримінального переслідування законодавство цілої низки держав передбачає застосування
так званої цивільної конфіскації (confiscation
in rem). Однією із найсуттєвіших відмінностей від конфіскації у межах кримінального
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провадження є те, що цивільна конфіскація
є речовою, а її застосування можливе без засудження особи (а в окремих державах – без
обвинувачення чи взагалі кримінального переслідування) за вчинення злочину, оскільки
в такому випадку переслідується не особа,
а відповідне майно. Основною ідеєю такої
конфіскації виступає позбавлення злочинців
економічного та матеріального підґрунтя.
Відзначимо, що позов не до особи, а до речі
відомий ще з часів римського права [5].
Законом України від 12.02.2015 р.
№ 198-VIII Цивільний процесуальний кодекс
України доповнено положеннями щодо провадження про визнання необґрунтованими
активів та їх витребування. Відповідно до
цих положень позов може бути пред’явлено
до особи лише у тому випадку, якщо стосовно неї набрав законної сили обвинувальний
вирок суду і лише за вчинення певних видів
злочинів. Відтак окремі правники справедливо вказують на відсутність необхідності
вказаних положень, ураховуючи запровадження інституту спеціальної конфіскації [6].
До держав, у яких передбачена конфіскація активів поза кримінальним судочинством, належать Австралія, Велика Британія, Ізраїль, Ірландія, Італія, Канада, Литва,
Нідерланди, Норвегія, Словенія, США, Швейцарія та багато інших. При цьому механізми
конфіскації, застосовані у цих державах, є досить різноманітними.
Враховуючи таке широке впровадження
інституту цивільної конфіскації як у державах загального, так і континентального права, особливу зацікавленість викликає врегулювання цього питання на міжнародному
рівні.
Так, у преамбулі до Конвенції ООН проти
корупції (далі – Конвенція) вказується про
серйозність шкоди інститутам демократії,
національним економікам та принципу верховенства права від незаконного придбання
особистого майна; одночасно стверджується
про необхідність запобігання міжнародним
переказам незаконно придбаних активів, виявлення й припинення їх та зміцнення міжнародного співробітництва в поверненні активів.
Відповідно до ст. 54 Конвенції кожна
Держава – учасниця з метою надання взаємної правової допомоги відповідно до статті 55 цієї Конвенції щодо майна, придбаного
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в результаті вчинення будь-якого зі злочинів, визначених цією Конвенцією, або використаного під час вчинення злочинів, відповідно до свого внутрішнього права розглядає питання про вжиття таких заходів, які
можуть бути необхідними, щоб створити
можливість для конфіскації такого майна без
винесення вироку в рамках кримінального
провадження у справах, якщо злочинець не
може бути підданий переслідуванню з причини смерті, переховування або відсутності
чи в інших відповідних випадках.
Як зазначається у Технічній інструкції з
імплементації Конвенції, виконання зазначеної рекомендації залежить від того, який
характер надається кожною державою-учасником концепції конфіскації – каральний чи
відновлювальний. Деякі держави розглядають конфіскацію доходів, здобутих злочинним шляхом, як виключно каральний інструмент, тоді як багато інших держав підходять
до питання конфіскації як до відновлювальної санкції, яка за певних обставин застосовується як некримінальний засіб судового
захисту [7].
У Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів,
одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму 2005 року, яка ратифікована із заявами і застереженнями Законом
України від 17.11.2010 р. № 2698-VI, визначено, що кожна Сторона вживає таких законодавчих або інших заходів, які можуть бути
необхідними для того, щоб вимагати від правопорушника, стосовно серйозних злочинів
або злочинів, визначених національним законодавством, докази походження підозрілих доходів або іншого майна, яке підлягає
конфіскації, настільки, наскільки така вимога відповідає принципам її національного законодавства.
У рекомендації № 19 Стратегії Європейського Союзу на початок нового тисячоліття «Запобігання й контроль організованої
злочинності» (2000/C 124/01) міститься
положення про те, що, враховуючи кращі європейські приклади, а також фундаментальні правові принципи, необхідно розглянути
можливість зменшення тягаря доведення у
кримінальному, цивільному, фінансовому законодавстві стосовно джерел доходів особи,
обвинуваченої у вчиненні злочинів, пов’язаних з організованою злочинністю [8].
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Рамковим рішенням Ради ЄС 2005 року
щодо конфіскації пов’язаних із злочином доходів, засобів та власності передбачено, що
для конфіскації майна, що має кримінальне
походження, можуть використовуватися процедури інші, ніж кримінальні [9].
Директива ЄС 2014/42/EU про замороження і конфіскацію засобів здійснення злочинів і доходів, набутих злочинним шляхом,
передбачає здійснення розширеної конфіскації, конфіскацію майна третіх осіб, а також
замороження активів без рішення суду [10].
Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений
своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином
не обмежують право держави вводити в дію
такі закони, які вона вважає за необхідне,
щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи
інших зборів або штрафів.
За таких обставин, ураховуючи, що Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі – Конвенція
1950 року), як і Протокол № 1 ратифіковано
Україною, постає питання про відповідність
процедури цивільної конфіскації вказаним
міжнародним документам.
Для відповіді на це питання звернемося
до практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Показовим є рішення у
справі «Гогітідзе та інші проти Грузії», в якій
заявники, серед яких колишній заступник
Міністра внутрішніх справ, стверджували
про порушення положень Протоколу № 1 до
Конвенції 1950 року при застосуванні судами
Грузії конфіскації стосовно їх майна [11].
У своєму рішенні (п. 94) ЄСПЛ зазначив,
що у випадку, якщо конфіскація була застосована незалежно від наявності кримінального
обвинувачення, а була швидше результатом
окремого «цивільного» (у розумінні пункту 1 статті 6 Конвенції 1950 року) судового провадження, метою якого є повернення
майна, набутого незаконним шляхом, такий
захід, навіть якщо він передбачає безповоротну конфіскацію майна, незважаючи ні на
3/2019

що, кваліфікується як контроль за користуванням майном у розумінні другого абзацу
статті 1 Протоколу № 1 (див., серед інших
рішень, рішення у справах «Ейр Канада проти Сполученого Королівства» (Air Canada v.
the United Kingdom), рішення від 5 травня
1995 р., пункт 34, Серія А, № 316-А; «Р’єла та
інші проти Італії» (Riela and Others v. Italy),
рішення від 4 вересня 2001 р. № 52439/99;
«Вейтс проти Естонії» (Veits v. Estonia), рішення від 15 січня 2015 р. № 12951/11,
пункт 70; «Сан проти Росії» (Sun v. Russia),
рішення від 5 лютого 2009 р. № 31004/02,
пункт 25).
За результатами розгляду ЄСПЛ дійшов
висновку, що конфіскація майна заявників
повністю відповідала вимозі «законності»,
що міститься у ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції 1950 року [11].
Очевидно, що з урахуванням необхідності запровадження ефективних механізмів
протидії злочинності, в тому числі корупції,
з одного боку, та беручи до уваги положення
міжнародного права та рішень ЄСПЛ, з іншого, ціла низка держав передбачають у своєму
законодавстві можливість здійснення цивільної конфіскації.
Наприклад,
нещодавно
(лютий
2019 року) уряд Литви схвалив законопроект про цивільну конфіскацію незаконно набутого майна. Як зауважив Міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас, це буде
сприяти боротьбі з корупцією [12].
Передбачено цивільну конфіскацію і в
законодавстві Румунії, чий досвід та результати протидії корупції ставлять у приклад
Україні. Так, Національній агенції з доброчесності надане право застосовувати цивільну
конфіскацію за згодою особи. Ця новела полягає у тому, що особі пропонують спочатку
пояснити джерела походження коштів. Якщо
відповідь не розкриває історію їх законного
набуття у власність чи користування, є два
варіанти розвитку ситуації. Перший з них
полягає в направленні матеріалів до Національного антикорупційного органу Румунії
для відкриття кримінального провадження
та проведення повного розслідування. Другий варіант: особі пропонується добровільно переказати до державного бюджету суму,
походження якої не підтверджене офіційними документами. Результати її застосування
доволі переконливі: 90 % осіб погоджуються
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добровільно позбутися «зайвого» без засудження [13, с. 4].
Відсутність в українському законодавстві процедури цивільної конфіскації грає
з нами злий жарт. Так, інші держави використовують зазначений інститут для позбавлення активів не лише власних, а й українських колишніх чиновників. Згадаймо, як у
2016 році вітчизняні та закордонні інформаційні ресурси рясніли новинами про те, що
суд Антигуа і Барбуда конфіскував у свій бюджет більше 66 млн. доларів США, розміщених на рахунках Павла Лазаренка [14].
Врешті решт, конфіскація активів поза
межами кримінального переслідування –
важливий інструмент вилучення майна,
одержаного в результаті корупції та інших
засобів вчинення злочину, особливо у випадках, коли це майно перебуває за кордоном.
Цей тип конфіскації можна застосовувати і в
тих випадках, коли злочинець покинув державу або наділений імунітетом від судового
переслідування [15, с. 15], що особливо актуально в сьогоднішніх реаліях для України.
Висновки. Отже, підводячи підсумки,
слід зауважити, що для України проблема
корупції залишається вкрай актуальною
та болючою. Фактично щоденно представники влади та громадянського суспільства
обговорюють необхідність жорсткої протидії цьому явищу. Визнання норми про незаконне збагачення неконституційною має
спонукати нас до пошуку нових шляхів удосконалення чинного антикорупційного законодавства з урахуванням найкращих міжнародних практик. Однією з таких є конфіскація поза межами кримінального переслідування, яка застосовується у багатьох державах, серед яких Велика Британія, Італія,
США, Швейцарія та багато інших. Серед переваг такої конфіскації: можливість застосування без засудження особи за вчинення
злочину, можливість конфіскації майна, яке
перебуває за кордоном, а також щодо майна
осіб, наділених імунітетом від кримінального переслідування. Вказана конфіскація
відповідає положенням міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України, а також практиці
Європейського суду з прав людини. Питання, пов’язані з інститутом конфіскації поза
межами кримінального переслідування, потребують подальшого широкого науково-
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го вивчення та дослідження передусім на
предмет шляхів імплементації в законодавство України.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ НАРОЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Анотація
Статтю присвячено дослідженню напрямів державного регулювання вітчизняних агропродовольчих підприємств; аналізу наданої державної підтримки агропродовольчій сфері з
2012 до 2017 року; ідентифікації причин необхідності удосконалення інструментів державного регулювання агропродовольчих підприємств; розгляду стратегічно важливих завдань механізму державного регулювання агропродовольчих підприємств у контексті нарощення їх економічного потенціалу.
Метою статті є виділення напрямів державного регулювання та підтримки вітчизняних агропродовольчих підприємств; ідентифікація причин необхідності удосконалення інструментів державного регулювання агропродовольчих підприємств; розгляд стратегічно важливих завдань механізму державного регулювання агропродовольчих підприємств у контексті
нарощення їх економічного потенціалу.
Наукова новизна. Запропоновано підхід державного регулювання розвитку агропродовольчих підприємств, який дозволяє охопити різноманітні вектори державного захисту виробника та споживача агропродовольчої продукції, що сприятиме збільшенню масштабів
агропродовольчого виробництва та нарощенню економічного потенціалу агропродовольчих
підприємств. Досліджено основні напрями державного регулювання агропродовольчої сфери.
Проведено аналіз державної підтримки агропродовольчої сфери, на основі чого ідентифіковані
причини, що зумовлюють необхідність удосконалення інструментів державного регулювання
вітчизняних агропродовольчих підприємств. Розглянуто стратегічно важливі завдання механізму державного регулювання агропродовольчих підприємств у контексті нарощення їх економічного потенціалу.
Висновки. Запропонований підхід державного регулювання розвитку агропродовольчих
підприємств, який відповідає європейським вимогам соціально-економічного розвитку, а тому
характеризується спрямуванням дій у напрямку підтримки як економічних, так і соціальних
проблем розвитку агропродовольчої сфери. Комплексний та системний характер реалізації
державних інструментів регулювання дозволяє охопити різноманітні вектори державного
захисту виробника та споживача агропродовольчої продукції, сприятиме збільшенню масш3/2019
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Abstract
The article is devoted to research of directions of state regulation of domestic agro-food enterprises; analysis of the provided state support for the agro-food sector from 2012 to 2017; identification of
the reasons for the need to improve the tools of state regulation of agro-food enterprises; consideration
of strategically important tasks of the mechanism of state regulation of agro-food enterprises in the
context of increasing their economic potential.
The purpose of the article is to identify areas of state regulation and support of domestic agrofood enterprises; identification of the reasons for the need to improve the tools of state regulation of
agri-food enterprises; consideration of strategically important tasks of the mechanism of state regulation of agro-food enterprises in the context of increasing their economic potential.
Scientific novelty. The approach of state regulation of development of agro-food enterprises is offered, which allows to cover various vectors of state protection of producer and consumer of agro-food
products, which will help to increase the scale of agricultural production and increase the economic
potential of agro-food enterprises. The main directions of the state regulation of the agro-food sector
are investigated. The analysis of state support of the agro-food sector has been carried out, on the basis
of which the reasons, which determine the necessity to improve the tools of state regulation of domestic
agro-food enterprises, are identified. The strategically important tasks of the mechanism of state regulation of agro-food enterprises in the context of increasing their economic potential are considered.
Conclusions. The proposed approach of state regulation of development of agro-food enterprises, which meets the European requirements of socio-economic development, is characterized by the
orientation of actions aimed at supporting both economic and social problems of development of the
agro-food sector. The comprehensive and systematic nature of the implementation of state regulation
instruments can cover various vectors of state protection of the producer and consumer of agri-food
products, will help increase the scale of agricultural production and increase the economic potential of
agro-food enterprises.
Key words: state regulation, state support; agri-food enterprises, state budget, agricultural producers.
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Постановка проблеми. Загострення
проблем забезпеченості агропродовольчою
продукцією в Україні та світі вимагає удосконалення механізмів регулювання й нарощення економічного потенціалу. Тому сьогодні
як ніколи актуалізується питання удосконалення державного інструменту підтримки
та регулювання розвитку агропродовольчих
підприємств України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблемних питань
державного регулювання та підтримки
агропродовольчої сфери присвячено багато
уваги в працях таких відомих науковців, як:
І. Ю. Гришова, О. П. Дяченко [1], Ю. В. Кернасюк [2], Т. Коваленко [3], Т. А. Кулаковська
[4], М. А. Латинін [5], В. С. Лебідь [6], О. Т. Левандівський [7], І. М. Мищак [8], В. М. Онєгіна [9] та ін. Проте, незважаючи на значну
кількість наукових публікацій, створені у
державі правові та організаційно-економічні передумови розвитку вітчизняних агропродовольчих підприємств не повною мірою сприяють нарощенню їх економічного
потенціалу.
Метою статті є виділення напрямів
державного регулювання та підтримки вітчизняних агропродовольчих підприємств;
ідентифікація причин необхідності удосконалення інструментів державного регулювання агропродовольчих підприємств; розгляд
стратегічно важливих завдань механізму
державного регулювання агропродовольчих
підприємств у контексті нарощення їх економічного потенціалу.
Виклад основного матеріалу. Агропродовольча сфера національної економіки відіграє виняткове значення в економіці кожної
держави світу, адже саме продовольчі підприємства виконують стратегічні завдання
забезпечення населення продуктами харчування, тоді як аграрні виробники забезпечують сировиною безліч промислових підприємств.
Саме тому за умов посилення євроінтеграційних та глобалізаційних процесів
постійно зростає потреба в постійному удосконаленні заходів державної підтримки та
регулювання агропродовольчої сфери національної економіки, реалізація якої сьогодні
здійснюється, насамперед, за прямим, непрямим та умовно-прямим векторами реалізації.
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Державна підтримка – це один із пріоритетних напрямків реалізації механізму
державного регулювання агропродовольчої
сфери національної економіки, виконання
якої можливе за рахунок використання відповідних інструментів, способів, векторів
реалізації та методів державної підтримки й
регулювання (Рис. 1).
Державне
регулювання
агропродовольчої сфери за непрямим вектором реалізації передбачає виконання таких стратегічних завдань:
– забезпечення державних потреб необхідним обсягом агропродовольчої продукції;
– регулювання виробничого ринкового
сегменту на основі запровадження закупівельних і товарних інтервенцій із зерном;
– захист економічних інтересів товаровиробників при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в агропродовольчій сфері;
– надання державної підтримки розвитку соціальної сфери, сільським територіям,
аграрній науці тощо [3].
Щодо державної підтримки агропродовольчих підприємств за прямим вектором
реалізації, то ключовою формою її надання є
саме субсидування за такими пріоритетними
напрямками:
– субсидування матеріально-технічних
ресурсів для аграрного виробництва;
– короткострокове та інвестиційне кредитування виробників агропродовольчої
продукції, насамперед сільського господарства;
– надання лізингу та часткове відшкодування витрат капітального характеру;
– відшкодування частини витрат сільгоспвиробників шляхом страхування врожаю
сільськогосподарських культур тощо [1].
Умовно-прямий вектор реалізації державної підтримки агропродовольчого сектору орієнтований на употужнення й нарощення виробничої платформи та ринкових
позицій галузі через реалізацію підтримки
з метою забезпечення сприятливого клімату для нарощення економічного потенціалу
агропродовольчих підприємств.
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Податки

Напрямки фіскальної політики:
- державні закупівлі;
- державні капіталовкладення;
- трансфертні платежі;
- регулювання податкових ставок;
- амортизаційна політика

Способи

Автоматичні
регулятори

Напрямки кредитної
політики:
- зміна облікової ставки;
- зміна умов кредитування;
- кількісні обмеження
кредиту

Антициклічні
регулятори

Довгострокове

планування
державних
капіталовкладень.
Субсидування і
підтримка

Середньо- і довгострокове
планування

Методи

Вектори
реалізації

Державне регулювання агропродовольчої сфери
Непряме регулювання:
− забезпечення державних
потреб необхідним обсягом
агропродовольчої продукції;
− регулювання виробничого
ринкового сегменту на основі
запровадження закупівельних і
товарних інтервенцій із
зерном;
− захист економічних інтересів
товаровиробників при
здійсненні
зовнішньоекономічної
діяльності в агропродовольчій
сфері;
− надання державної
підтримки розвитку соціальної
сфери, сільських територій та
аграрної науки тощо

Опосередковане
регулювання:
− митно-тарифне
регулювання;
− створення оптових ринків;
− закупівлі через Аграрний
фонд;
− підтримка постачальників
енергетичних та
матеріально-технічних
ресурсів; соціальна
підтримка сільських
територій;
− виконання державних
програм і
загальнонаціональних
проектів, на які можуть бути
спрямовані й кошти
позабюджетних фондів
тощо

Правові та адміністративні
методи:
- закони, підзаконні акти;
- засоби заборони, дозволу
та примусу

Пряме регулювання:
− матеріально-технічних
ресурсів і
сільськогосподарського
виробництва;
− короткострокового та
інвестиційного
кредитування
підприємницького
агропродовольчого сектору;
− лізингу та витрат
капітального характеру;
− відшкодування частини
витрат сільгоспвиробників
шляхом страхування
врожаю
сільськогосподарських
культур тощо

Економічні методи:

- прогнозування, планування і
програмування;
- матеріальні стимули і санкції;
- фінансування;
- кредитування;
- регулювання прибутків і цін

Рис. 1. Державне регулювання агропродовольчої сфери
* Джерело: побудовано автором за допомогою [1; 3]
До головних опосередкованих векторів
реалізації державної підтримки відносяться:
– митно-тарифне регулювання;
– створення оптових ринків;
– закупівлі через Аграрний фонд; підтримка постачальників енергетичних та матеріально-технічних ресурсів;
– соціальна підтримка сільських територій;
– виконання державних програм і загальнонаціональних проектів, на які можуть
бути спрямовані й кошти позабюджетних
фондів тощо [4].
Агровиробнича сфера виступає підґрунтям для забезпечення як продовольчої
безпеки будь-якої держави, так і основою
нарощення її харчового потенціалу, тому під-
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тримка розвитку агропродовольчих підприємств у контексті нарощення їх економічного потенціалу один із стратегічно важливих
напрямків реалізації державної політики
будь-якої країни світу.
Однією із визначальних та неупереджених потреб в удосконаленні заходів державного регулювання та підтримки агропродовольчої сфери України, на нашу думку, є
високий рівень ризикованості аграрного виробництва.
Так, в умовах дії постійних змін ринкових тенденцій генерування цінових ризиків
викликано непрогнозованою зміною цін, що,
як правило, позначається на зростанні матеріальних втрат, які несуть агропродовольчі
виробники. Слід зазначити, що існує цілий
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ряд факторів, які впливають на рівень цін
безпосередньо в аграрному секторі, основними з яких є: несприятливі погодні умови, недосконала державна політика, зміни ринкової кон’юнктури, де одним із визначальних
чинників впливу на розвиток аграрного виробництва є висока еластичність ціни за виробничими масштабами у відповідь на низьку еластичністю споживчого попиту за фактором доходу. Більш того, аграрій перебуває
в межах дії концентрованого, а за деякими
критеріями, навіть, монополізованого постачання ресурсів і надання послуг із переробки
сільськогосподарської продукції, що, своєю
чергою, генерує суттєвий диспаритет цін.
Не менші загрози для розвитку агропродовольчого виробництва виникають при
укладанні фінансових договорів та виконанні фінансових операцій, що стають підґрунтям для генерування фінансових ризиків (кредитні, валютні, страхові) для функціонування агропродовольчих підприємств,
природа виникнення яких пов’язана із відстрочкою платежів або вилученням частини
фінансових активів, а також неплатоспроможністю однієї зі сторін.
Поряд із цим, загрози фінансових втрат
для агропродовольчих підприємств генерують валютні ризики, природа виникнення
яких пояснюється коливанням валютних
курсів у період здійснення зовнішньоекономічних або кредитних операцій. Безпосередньо з окремим агропродовольчим виробником ці ризики напряму не пов’язані,
утім вони визначально діють на розвиток
агропродовольчої сфери в цілому, зокрема на
аграрний сектор, зумовлюючи підвищення
цін на необхідні для розвитку галузі ресурси.
Своєю чергою, коливання валютних
курсів, особливо у бік їх зростання, генерують виникнення інфляційних ризиків, що,
насамперед, негативно впливає на розвиток
аграрного виробництва, оскільки, враховуючи специфіку сільського господарства та період обігу коштів підприємств галузі, суттєво
поступається темпам зростання інфляції, у
результаті чого агровиробники потрапляють
в зону банкрутства.
В основному державне регулювання та
підтримка розвитку вітчизняної агропродовольчої сфери демонструє різновекторність
реалізації державних заходів, механізм дії
якого синхронізує в собі інтереси зацікавле3/2019

них сторін. Як наслідок, окреслився ряд державних пріоритетів, що означило стратегічність розвитку для національної економіки
агропродовольчої сфери, де саме аграрний
сектор виступає стратегічною галуззю розвитку держави, i саме стратегія інтеграції
України в європростір означуватиме її як
аграрну країну [2].
Проводячи паралель між розмірами наданої державної підтримки в Україні з іншими країнами, слід підкреслити високий
рівень субсидування агропродовольчої сфери останніми, насамперед європейськими
країнами, що, безумовно, впливає на формування конкурентоспроможності європейської агропродовольчої продукції: упродовж
2016 – 2017 років сукупний обсяг державної
підтримки сільського господарства становив приблизно 60 млрд євро щорічно, що у
відносному виразі складає 20 % від валової
аграрної продукції чи приблизно 525 євро з
розрахунку на 1 гектар. У розрізі країн державна підтримка агропродовольчого сектору дещо коливається. Так, у Бельгії та Нідерландах на один гектар виділено приблизно
500 євро, Польщі – 345 євро, тоді як в Україні
зазначений показник коливається від 10 до
20 євро [10–12].
Стабілізація такої ситуації безумовно вимагає втручання держави у розвиток
агропродовольчого сектору шляхом надання відповідної підтримки за рахунок коштів
державного бюджету, основними напрямами
реалізації якої є: підтримка на пільгових умовах кредитування на короткостроковий період сезонних витрат аграрних виробників;
надання компенсацій, субсидій, дотацій, де
кошти були б спрямовані на суміжні галузі й
на забезпечення фінансової стійкості, платоспроможності та інвестиційної привабливості виробників; забезпечення на основі лізингу аграріїв машинобудівною продукцією; фінансування капітальних вкладень агропромислового комплексу на безповоротній основі та інвестування за централізованими та
децентралізованими цільовими проектами;
спеціалізована державна підтримка, спрямована на розвиток фермерства, створення
централізованих фондів насіння і ветеринарних препаратів, сезонних запасів запасних частин; фінансування розвитку системи
аграрної освіти й науки; у межах цільових
конкурсних програм фінансування інвести-
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цій на безповоротній основі та надання державних гарантій щодо залучених інвестиційних кредитів.
Проте у 2016 році відповідно до Закону
України від 24.12.2015 р. № 909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» було введено перехідні
умови у застосуванні агровиробниками спеціального режиму по сплаті ПДВ та єдиного
податку, а саме:
1) спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства – запроваджено розподіл позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань ПДВ та сумою податкового кредиту
ПДВ:
- за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із
зерновими й технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва) підлягає
перерахуванню до держбюджету – 50 % та на
спеціальні рахунки, відкриті сільгосппідприємствам – 50 %;
- за операціями із зерновими й технічними культурами підлягає перерахуванню до
держбюджету – 85 % та на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам – 15 %;
- за операціями з продукцією тваринництва підлягає перерахуванню до держбюджету – 20 % та на спеціальні рахунки, відкриті
сільгосппідприємствам – 80 %;
2) єдиного податку платників четвертої групи – збільшено розміри ставок на 1 га
сільгоспугідь, зокрема, для ріллі, сіножатей і пасовищ з 0,45 до 0,81, що призведе до
зростання обсягів сплати податку [10–11].
Однак прогнозів щодо полегшення очікувань агровиробникам та національній економіці в цілому надано не було. Навпаки, всі
ці нововведення тільки призвели до збільшення податкового тиску на аграрний бізнес
і зростання затратності в цілому агропромислового агровиробництва. Так, у період з
2013 до 2015 року індекс витрат на виробництво аграрної продукції склав 179,7 % і
зріс, насамперед, внаслідок зростання вартості запчастин до сільськогосподарської
техніки, подорожчання матеріальних ресурсів і девальвації гривні – у 2,9 рази, тоді як
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на світовому продовольчому ринку з грудня
2012 року до лютого 2016 року простежується тенденція до зниження цін, у тому числі
на пшеницю – на 50,1 % і на кукурудзу – на
48,3 % [12].
У 2016 році на розвиток агропромислового комплексу було виділено Міністерством
аграрної політики та продовольства України
всього 1 488 229,2 тис. грн, що у відсотковому виразі порівняно з 2015 роком менше на
52 %. Це пояснюється скороченням розмірів
загального фонду на 9 %. [11].
У 2017 році скорочено видатки на 11 %
за бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ у системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Агропродовольчого фонду» і передбачено в обсязі 13 231,3 тис. грн, у тому числі
за загальним фондом 13 229,2 тис. грн та за
спеціальним фондом – 2,1 тис. грн. [12].
Одним з інструментів фінансової підтримки агропродовольчого сектору є здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету, сума яких в 2016 році проти 2015 року була практично однаковою.
Враховуючи фінансовий стан розвитку
банківської системи в Україні упродовж останніх трьох років, слід зазначити, що для
українських виробників агропродовольчої
продукції доступ до кредитних ресурсів найближчим часом також буде обмежений. Частці банківського кредитування в Україні за
різними оцінками відведено менше, ніж 20 %
обігових коштів агропродовольчого сектору,
тоді як в європейських країнах вона перевищує 70 %. На кінець лютого 2016 року для
агропродовольчого сектору кредитна ставка
становила 19,8 %, при середній відсотковій
ставці за кредитами по економіці 16,4 %. При
цьому слід наголосити, що це переважно короткострокові кредити, призначені для поточних виробничих потреб агробізнесу [12].
Сільське господарство є специфічною
галуззю, результати господарської діяльності якої значною мірою залежні від погодних
умов, наявності хвороб тощо, тому фінансування агропродовольчого сектору неможливе без страхування ризиків в аграрному виробництві. У відповідності до Закону України
«Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 9 лютого 2012 року набуло чинності
питання надання агровиробникам державної

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

3/2019

ECONOMICS

Відсутніст
ь
державної
підтримки

ського обліку у фермерських господарствах,
призвело до того, що фіксований податок, головним чином, платять великі офшорні компанії із величезними оборотами. Цей механізм
мінімізації податкового тягаря ефективно
використовують ті, кому державні пільги не
потрібні. Отже, слід переглянути це питання з
позиції диференціації податку [1].
Разом із цим одним з ефективних інструментів регулювання агропродовольчих
підприємств, як свідчить світова практика,
є встановлення інтервенційних цін із метою
покриття виробничих витрат, понесених
агровиробниками. Головне завдання інтервенційних цін полягає у встановленні мінімального рівня ринкових цін для надання
можливості аграрним виробникам отримати
той рівень доходності, що здатен буде забезпечити їм виробничу реновацію. Слід зазначити, що інтервенційні ціни встановлюються
на конкретні об’єми продукції та мають певні переваги. Так, переваги відносно зернової продукції полягають у тому, що саме цю
продукцію можна збути за інтервенційними
цінами за невизначеним часовим критерієм
державним інтервенційним органам; переваги відносно решти видів сільськогосподарської продукції полягають у тому, що державні інтервенційні органи мають право втрутитися в процес збуту сільськогосподарської
продукції лише за умови переважання інтервенційних цін над ринковими, при цьому закупівлі неодмінні (Рис. 2).
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підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур. Цей Закон передбачає регулювання відносин у сфері страхування сільськогосподарської продукції, що здійснюється
із державною підтримкою, з метою захисту
майнових інтересів сільськогосподарських
товаровиробників та забезпечення стабільності виробництва в сільському господарстві.
Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції полягає у наданні з
державного бюджету сільськогосподарським
товаровиробникам грошових коштів у вигляді субсидій на відшкодування частини страхового платежу (страхової премії), фактично
сплаченого ними за договорами страхування
сільськогосподарської продукції, у порядку,
встановленому згаданим Законом; у формі компенсації до 50 % вартості страхового
платежу. Бюджетні кошти спрямовуються на
захист майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників від ризику загибелі сільськогосподарських культур шляхом
часткового здешевлення страхових платежів
та забезпечення стабільності виробництва
в сільському господарстві. Бюджетні кошти
спрямовуються також на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства [8].
Держава не сприяє дотриманню балансу
інтересів великих агрохолдингів та фермерів,
що ускладнює взаємовідносини між агрохолдингами та фермерами. А введення фіксованого сільськогосподарського податку, спочатку призначеного для спрощення бухгалтер-

Рис. 2. Механізм підтримки внутрішньої ціни на сільськогосподарську продукцію
* Джерело: побудовано автором на основі [1; 8]
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Отже, вважаємо, що державне регулювання в контексті нарощення економічного
потенціалу агропродовольчих підприємств
має здійснюватися за двома векторами реа-

лізації (Рис.3 ): використання ринкових регуляторних інструментів і мінімізація ризиків
агропродовольчих підприємств у напрямку
захисту аграрного виробництва.

Рис. 3. Механізм державного регулювання в контексті нарощення економічного потенціалу агропродовольчих підприємств
* Джерело: побудовано автором на основі [1; 8; 9]
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Сьогодні основними причинами недостатнього обсягу державної фінансової підтримки вітчизняної агропродовольчої сфери,
безумовно, можна вважати: фінансування за
залишковим принципом; корумповану складову та постійний дефіцит державного бюджету; подорожчання кредитних ресурсів у
тандемі із знеціненням національної валюти,
що генерують загрозу забезпечення агропродовольчих підприємств власними обіговими
потоками, від чого залежить ефективність
розвитку галузі в цілому.
Зважаючи на це, механізм державного
регулювання агропродовольчих підприємств
має відповідати європейським вимогам соціально-економічного розвитку, а тому характеризуватися спрямуванням дій у напрямку
підтримки як економічних, так і соціальних
проблем розвитку агропродовольчої сфери.
Відповідно до цього, основні державні інструменти регулювання та розміри підтримки з бюджету в контексті нарощення економічного потенціалу агропродовольчих підприємств повинні визначатися такими стратегічно важливими завданнями:
1) підвищення ефективності агропродовольчого виробництва на основі підтримки
інноваційних процесів;
2) стабілізація агропродовольчого ринку;
3) забезпечення виробників агропродовольчої продукції гідними умовами життя;
4) сприяння встановленню оптимальних
для споживачів цін на агропродовольчу продукцію;
5) контроль за пропозицією агропродовольчої продукції на основі введення відповідних виробничих квот;
6) підтримка заходів із продовольчої
безпеки;
7) підтримка доходів агровиробників на
рівні доходів інших секторів національної
економіки;
8) підтримка рівня зайнятості в аграрному секторі з метою локалізації соціальних
проблем;
9) збільшення обсягів фінансування на
наукові розробки у сфері енергозбереження,
селекції;
10) забезпечення підвищення професійної кваліфікації сільськогосподарських виробників;
11) стимулювання експорту продуктів
кінцевого споживання;
3/2019

12) розробка та запровадження на рівні
кредитних установ спеціальних кредитних
продуктів для сільськогосподарських виробників з метою забезпечення агропродовольчого виробництва необхідним обсягом
фінансових ресурсів тощо.
Висновки. Запропонований підхід державного регулювання розвитку агропродовольчих підприємств відповідає європейським вимогам соціально-економічного
розвитку, а тому характеризується спрямуванням дій у напрямку підтримки як економічних, так і соціальних проблем розвитку
агропродовольчої сфери. Комплексний та
системний характер реалізації державних
інструментів регулювання дозволяє охопити різноманітні вектори державного захисту
виробника та споживача агропродовольчої
продукції, сприятиме збільшенню масштабів
агропродовольчого виробництва та нарощенню економічного потенціалу агропродовольчих підприємств.
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Публічне управління в Україні: стан та перспективи
Анотація
Метою статті є дослідження особливостей становлення публічного управління в Україні та виявлення механізмів забезпечення його ефективності.
Наукова новизна. У статті аргументовано, що в Україні запити на публічну політику
зумовлені, зокрема й тим, що численні групи інтересів отримали реальну можливість брати
участь у формуванні політичного порядку денного, впливати на процес формування, вибору
та втілення політичних рішень і спільно з усіма учасниками політичного процесу вибудовувати складну мережу взаємозв’язків. Обґрунтовано, що визначальною ланкою процесу узгодження інтересів при формуванні публічної політики в Україні є інформаційно-аналітичне опрацювання ключових позицій щодо генерування стратегічних пріоритетів публічної політики та
колегіального вирішення нагальних суспільних завдань.
Досліджено стан електронного урядування як базового чинника забезпечення ефективності публічного управління. Виявлено особливості досвіду публічного адміністрування на прикладі
Естонії та Латвії. Запропоновано заходи щодо вдосконалення публічного управління в Україні.
Висновок. Ефективності публічного управління сприятимуть: впровадження новітніх
інформаційних технологій; інтенсифікація процесів електронного урядування; прозорість
кожного етапу процесу формування державної політики із залученням усіх суб’єктів публічної політики за умови дотримання певних принципів (верховенства права, законності, підконтрольності, відповідальності, демократичності, системності, наукової обґрунтованості,
оптимальності, виваженості) та готовності державних службовців до роботи в умовах публічної діяльності влади. За таких умов ефективне публічне управління сприятиме сталому
державному розвитку України.
Ключові слова: публічна політика, публічне управління, електронне урядування.
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Аbstract
The purpose of the article. The purpose of the article is to study the peculiarities of the
formation of public administration in Ukraine and identify mechanisms to ensure its effectiveness.
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Scientific novelty. The purpose of the article. The purpose of the article is to study the
peculiarities of the formation of public administration in Ukraine and identify mechanisms to ensure its
effectiveness.
Scientific novelty. The article argues that in Ukraine, requests for public policy, were conditioned
so that numerous interest groups received a real opportunity to participate in shaping the political
agenda, influence the process of forming, choosing and implementing political decisions, and together
with all participantes of the political process build up of the complex network of interconnections.
The article provides the identification of the subjects of public policy. It is substantiated that the
information and analytical ensuring is the determinant part of the process of harmonization of
interests during of the generating strategic priorities of public policy in Ukraine and formation
collegially solving pressing social problems.
The state of e-government as a basic factor in ensuring the effectiveness of public administration
is investigated. The features of the experience of public administration in Estonia and Latvia are
revealed. Proposed measures to improve of the public administration in Ukraine.
Conclusion. The introduction of new information technologies, intensification of processes of the
e-government, transparency of each stage of the process formation of the state policy with involving
of all subject of the public policy under condition observe of the principles (rule of law, legality,
accountability, responsibility, democracy, consistency, scientific soundness, optimality, balance) and
the willingness of government employees to work in circumstances of the public activities of the power
shall contribute to the effectiveness of public administration.
Keywords: public policy, public administration, e-government.

Постановка проблеми. Процеси становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток громадянського та
інформаційного суспільства інтенсифікують
потребу модернізації державного управління – способу функціонування та реалізації
державної влади як виразника національних інтересів народу, що здійснюється шляхом діяльності органів державної влади, яка
спрямована на створення умов для реалізації функцій держави, основних прав і свобод
громадян, узгодження різноманітних груп інтересів у суспільстві та між державою й суспільством, забезпечення суспільного розвитку відповідними ресурсами, полягає в організації виконання законів і нормативно-правових актів з метою комплексного соціально-економічного розвитку та забезпечення
реалізації державної політики у відповідних
сферах життя.
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Формуванню засад публічного управління в Україні присвячені праці
М. М. Білинської, К. О. Ващенка, О. А. Дєгтяря,
О. М. Петроє, С. М. Серьогіна, М. М. Стадника,
С. О. Телешуна, Н. П. Дяченко та ін. Проте, незважаючи на досить значну кількість праць,
теоретичні аспекти узгодження інтересів
3/2019

при формуванні публічної політики в Україні
є недостатньо розробленими.
Метою статті є дослідження особливостей становлення публічного управління в
Україні та виявлення механізмів забезпечення його ефективності.
Виклад основного матеріалу. Процес
трансформації суспільних відносин в Україні
сприяв становленню засад публічного управління як форми управління державотворчими процесами, що забезпечує значне підвищення ефективності управлінської діяльності внаслідок високого рівня громадської підтримки та консолідації суспільства навколо
спільних цілей [1, с. 144].
В Україні запити на публічну політику
зумовлені, зокрема й тим, що численні групи
інтересів отримали реальну можливість брати участь у формуванні політичного порядку
денного, впливати на процес формування,
вибору та втілення політичних рішень, та
спільно з усіма учасниками політичного процесу вибудовувати складну мережу взаємозв’язків (Рис. 1).
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Рис. 1. Суб’єкти публічної політики
* Джерело : розроблено на основі [2, с. 153]
Базовим чинником забезпечення ефективності публічного управління є узгодження інтересів у процесі вироблення публічної
політики в Україні, а його концептуальною
основою – інформаційно-аналітичне опрацю-

вання ключових позицій щодо генерування
стратегічних пріоритетів публічної політики
та колегіального вирішення нагальних суспільних завдань (Рис. 2).

Рис.2. Алгоритм публічного управління процесом узгодження інтересів при формуванні
стратегічних пріоритетів державної політики та вирішенні нагальних суспільних завдань
* Джерело : розроблено автором на основі [2, c. 168]
102

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

3/2019

STATE ADMINISTRATION
Публічна політика (як легітимний спосіб
формування стратегічних політико-економічних рішень) і публічне схвалення політики (як засіб проведення державної політики), будучи формою політичного процесу, що
реалізується в публічному просторі, підтримується інформаційно-комунікаційними ресурсами, упровадженню та вдосконаленню
яких сприяли нормативно-правові акти, серед яких:
– Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 р.
№ 74/98-ВР, ним визначено стратегію розв’язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, науково-технічної, оборонної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення;
– Закони України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. № 852-IV та
«Про електронні документи та електронний
документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV,
які, забезпечуючи реалізацію єдиної державної політики електронного документообігу,
сприяють ефективності публічного управління.
Формуванню інформаційного простору
та створенню баз даних інформації сприяли
Закон України «Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства України на 2007–
2015 роки» від 09.01.2007 р. № 537-V, Закон
України «Про доступ до публічної інформації»
від 13.01.2011 р. № 2939-VI та низка постанов
Кабінету Міністрів України, серед яких «Про
Порядок оприлюднення у мережі Інтернет
інформації про діяльність органів виконавчої
влади» від 04.01.2002 р. № 3 та «Про заходи
щодо подальшого забезпечення відкритості
у діяльності органів виконавчої влади» від
29.08.2002 р. № 1302, які, з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності органів виконавчої влади та забезпечення формування й реалізації стабільної та зрозумілої
громадянам економічної та соціальної політики держави зобов’язують оприлюднювати у
мережі Інтернет інформацію про їх діяльність
шляхом розміщення і постійного оновлення
міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інформації відповідно до вимог Закону України «Про
доступ до публічної інформації».
Стратегією розвитку інформаційного
суспільства в Україні (2013 р.) окреслено ос3/2019

новні завдання розвитку інформаційного суспільства в Україні, серед яких: впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних
технологій в усі сфери суспільного життя, діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, у тому числі в процесі
реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд».
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» (12.01.2015 р.) передбачає Програму популяризації України у світі та заходи
щодо просування інтересів України у світовому інформаційному просторі. Стратегією
національної безпеки України (26.05.2015 р.)
передбачено забезпечення інформаційної
безпеки та удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності та процесів обробки
відкритих джерел інформації.
Постанова КМУ «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів» від 08.08.2016 р.
№ 606 та Закон України «Про довірчі електронні послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII
узгодили Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних
ресурсів та перелік пріоритетних державних
інформаційних ресурсів, що сприяло ефективності електронного урядування.
Електронне урядування, як зазначено в
Концепції розвитку електронного урядування в Україні (20.09.2017 р.) – це форма організації державного управління, що забезпечує підвищення ефективності, відкритості
та прозорості діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування з
використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, орієнтованих на задоволення потреб громадян. 22.08.2018 р. затверджено План заходів з виконання Концепції,
що передбачає модернізацію електронних
послуг та розвиток взаємодії органів державної влади, громадян і суб’єктів господарювання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
Проте, відповідно до звіту «Digital in
2018» агентства «We are social» лише 58 %
українців (25,59 млн осіб) використовували
мережу інтернет. У порівнянні з попереднім
роком кількість користувачів зросла на 17 %
(4 млн осіб). Користувачів мобільного інтернету ще менше – 42 % (18,7 млн осіб) [3].
Відповідно до звіту «Digital in 2019» [4] кількість користувачів мережі інтернет зросла на
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9 % (майже на 3,5 млн осіб), а українські жінки очолюють рейтинг користувачів соціальних мереж (57 % або 9,4 млн українок).
Найбільш комплексним вимірювачем,
що відображає здатність країн світу використовувати переваги інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення конкурентоспроможності та якості життя, є Індекс

мережевої готовності (Networked Readiness
Index – NRI), який визначається з 2002 р.
Незмінними лідерами міжнародного
рейтингу у цій сфері, відповідно до даних,
оприлюднених Всесвітнім економічним форумом (World Economic Forum), є Фінляндія,
Сінгапур та Швеція (Табл. 1).
Таблиця 1

Індекс мережевої готовності NRI в 2014–2016 рр.
Країна

2016 р.

2015 р.

2014 р.

Рейтинг

Значення
коефіцієнта

Рейтинг

Значення
коефіцієнта

Рейтинг

Значення
коефіцієнта

Сінгапур

1

6,00

1

6,00

2

6,00

Норвегія

4

5,80

5

5,70

5

5,70

Фінляндія
Швеція

2

3

Естонія

22

РФ

41

Казахстан
Латвія

Вірменія
Україна

Молдова
Чад

39

32

56

64

71

139

* Джерело: [5, c. 17]

6,00

5,80

22

4,50

41

4,60

4,80

4,30

4,20

4,00

2,20

6,00

3

5,40

Стабільно висока позиція, зокрема в
Естонії та Латвії на міжнародному рівні забезпечує їм ефективність електронного урядування – використання урядом веб-технологій та надання електронних послуг, які
підвищують доступ і надання державних
послуг та інформації громадянам, підприємцям, державним установам [6]. Відповідно рейтингу щодо розвитку електронного уряду, здійсненого ООН (The 2018 United
Nations E-Government Survey) Естонія посідає
16 місце [7, c. 89]. Латвія, відповідно рейтингів 2016 року, створеними Freedom House, є
державою з консолідованою демократією. З
цією метою, наприклад, уряд Латвії спочатку
забезпечив покриття всієї території держави
4G Інтернетом та органи державної влади та
місцевого самоврядування, установи та організації сучасною технікою, скориставшись

104

2

5,90

40

71

66

21

4,50

50

4,70

56

4,20

143

3

5,30

4,50

33

1

4,00

4,00

2,30

38

39

65

81

77

148

6,00

5,90

5,30

4,60

4,60

4,30

4,00

3,90

3,90

2,20

тим, що з часу вступу Латвії до ЄС у 2004 році
Латвія отримала від ЄС 10 млрд євро.
Окремої уваги заслуговує сфера електронної взаємодії уряду та бізнесу Естонії:
90 % сервісів Естонії спрямовано на розвиток бізнесу в країні;
92 % підприємств застосовують е-урядування;
99 % банківський транзакцій здійснюються он-лайн;
98 % податкових та митних декларацій
подаються через Інтернет.
Саме Естонії належить світовий рекорд
за швидкістю реєстрації підприємства: зареєструвати компанію та отримати сертифікати
і ліцензії он-лайн можливо за 18 хв. З 2007 р.
всі компанії реєструються он-лайн [8].
З метою сприяння ефективності електронного урядування в 2004 році в Естонії
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засновано портал RIA (https://www.ria.ee), на
якому розміщено перелік послуг, доступних в
електронному режимі; інформацію, контакті
дані та активні посилання на сайти організацій, що надають електронні послуги; для
зручності навігації розроблене групування
послуг за різноманітними критеріями [9].
Сайт можна переглядати двома мовами – естонською та англійською, також є можливість адаптації тексту для осіб, які мають
проблеми із зором.
Цікавим є досвід отримання електронної ID карти всіма громадянами Естонії віком від 15 років. Зберігання та використання
інформації в електронному вигляді регулюється законами. Переглядати дані про особу
можна лише обмеженому колу чиновників за
наявності відповідних повноважень. Доступ
до персональної інформації обмежений спе-

ціальною системою, яка автоматично залишає слід, якщо дані про особу переглядалися.
Завдяки такому захисту персональних даних
кожен громадянин може відслідкувати особу
та час, коли намагалися поцікавитись його
особистою інформацією.
Базовим чинником забезпечення ефективності електронного урядування є розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій.
Індекс розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій (The ICT Development Index) визначається на основі показників, що охоплюють доступ до інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ),
використання ІКТ і навички у сфері ІКТ, та
застосовується для порівняльного аналізу
ситуації в різних регіонах і країнах.
Таблиця 2

Рейтинг країн світу за індексом розвитку
інформаційно-телекомунікаційних технологій у 2017 році

Місце

Країна

Значення

1.

Ісландія

8,98

4.

Данія

8,71

2.

Південна Корея

3.

Швейцарія

5.

Велика Британія

10.

Японія

78.

79.

Таїланд

Україна

* Джерело: [10]

Індекс розвитку ІКТ в Україні свідчить
про недостатній рівень розвитку, використання та практичних навичок користування
населенням інформаційно-телекомунікаційними технологіями та вказує на нагальну потребу удосконалення механізмів державного
регулювання в зазначеній сфері.
У цілому в останнє десятиліття публічне управління, як вироблення й реалізація
нових форм взаємодії суб’єктів публічної політики, набуло особливої актуальності, що
пов’язане з рядом причин, серед яких [11]:
– стрімке зростання рівня політичної
та громадянської культури, формування абсолютно нових форм суспільної взаємодії, в
3/2019

8,85
8,49

8,65
8,43

5,67
5,62

основі яких знаходяться принципи загальної
взаємозалежності;
– враховуючи швидкість соціально-економічних, політичних та культурних змін, держава не завжди встигає вчасно реагувати на новітні виклики як глобального, так і національного характеру. Водночас, приватний сектор
також виявився неготовим до трансформацій
глобальної економіки, пов’язаних з наростанням політичних та соціальних проблем;
– спостерігається ускладнення структури суспільства, формування нових груп інтересів, які поряд із державою та політичними
партіями є активними суб’єктами політичних
процесів.
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Висновок. Ефективності публічного
управління сприятимуть: запровадження
новітніх інформаційних технологій; інтенсифікація процесів електронного урядування;
прозорість кожного етапу процесу формування державної політики із залученням усіх
суб’єктів публічної політики за умови дотримання певних принципів (верховенства
права, законності, підконтрольності, відповідальності, демократичності, системності,
наукової обґрунтованості, оптимальності,
виваженості), підвищення фахового рівня
державних службовців [12] та їхньої готовності до роботи в умовах публічної діяльності
влади.
За таких умов саме становлення публічного управління забезпечить сталий державний розвиток.
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Аналіз досліджень у галузі науки «Державне управління»
за напрямками стандартизації та управління сталим розвитком
Анотація
Мета статті полягає в проведенні аналізу наукових досліджень у галузі науки «Державне управління» за напрямками стандартизації та управління сталим розвитком.
Наукова новизна. За результатами проведеного аналізу наукових досліджень у галузі науки «Державне управління» за напрямками стандартизації та управління сталим розвитком
встановлено, що за період 2012–2016 рр. не виявлено жодного дослідження за напрямком впровадження міжнародних стандартів у механізми державного управління сталим розвитком в
Україні.
Висновки. Вченими в галузі науки «Державне управління» окремо розглядалися різні аспекти державного управління у напрямку стандартизації, зокрема: забезпечення якості професійної діяльності державних службовців на засадах стандартизації; удосконалення теоретичних засад державного управління у сфері забезпечення європейських стандартів права
людини на судовий захист в Україні; демократизація цивільно-військових відносин в Україні
в контексті їх адаптації до європейських норм та стандартів; механізми впровадження європейських стандартів політичного управління в Україні; механізми розвитку державного
управління аграрним сектором економіки України в умовах впровадження європейських стандартів; у напрямку управління сталим розвитком, зокрема розвитку партнерських відносин
бізнесу і влади в системі державного управління сталим розвитком України: теорія, методологія, практика; формування механізму державного управління сталим екологічним розвитком регіону в системі раціонального природокористування; інформаційна складова стратегії
сталого розвитку України; управління сталим розвитком мегаполіса; формування державної
політики сталого соціально-економічного розвитку сільських територій як умова зростання
якості життя сільського населення; механізми забезпечення сталого розвитку територіальної громади; механізми державного управління реалізацією екологічної політики сталого розвитку; механізми державного управління сталим розвитком регіонів на засадах регіонального
та транскордонного співробітництва; державне регулювання валового регіонального продукту як чинник сталого розвитку регіону. Це дає можливість визначити пріоритетні напрямки
дослідження в науці «Державне управління», запропонувати механізми їх реалізації для практики державного управління. Результати проведеного дослідження підтверджують унікальність обраної теми подальшого дослідження «Впровадження міжнародних стандартів у механізми державного управління сталим розвитком в Україні».
Ключові слова: державне управління, галузь науки «Державне управління», стандартизація, сталий розвиток.
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scientific achievements Analysis in science studies «Public Administration»
in areas of standardization and sustainable development management
Abstract
The purpose of the article is to conduct the analysis of scientific research in the field of science
«Public Administration» in the areas of standardization and management of sustainable development.
The scientific novelty According to the results of the scientific research analysis in the scientific field «Public Administration» in the areas of standardization and sustainable development management, it was established that during the period of 2012–2016 (inclusive) among the considered in our
study, the work of scientists was not identified in the direction of the implementation international
standards in the state management mechanisms of sustainable development in Ukraine, no research.
Conclusions. Scientists in the field of science «Public Administration» separately considered various aspects of public administration in the standardization direction, in particular: ensuring the quality of professional activity civil servants on the standardization basis; improvement the theoretical
foundations of state administration in the sphere of ensuring European standards in human rights for
judicial protection in Ukraine; democratization civil-military relations in Ukraine in the context of their
adaptation to European norms and standards; implementation mechanisms of European standards in
political governance in Ukraine; development mechanisms of state management in agrarian sector of
economy in Ukraine in conditions implementation the European standards; in the sustainable development management direction, in particular: development partnership relations between business and
government in the public administration system, sustainable development of Ukraine: theory, methodology, practice; the formation the state governance mechanism sustainable environmental development of the region in the rational nature management system; information component of sustainable
development strategy in Ukraine; sustainable development management of the metropolis; formation
of sustainable socio-economic development state policy of rural territories as a condition for increasing
the quality of life rural population; mechanisms for ensuring sustainable development in the territorial
community; state management mechanisms of implementation ecological policy of sustainable development; state governance mechanisms of sustainable development in regions on the basis of regional
and cross-border cooperation; state regulation of the gross regional product as a factor in the region
sustainable development. This enables the definition of priority areas of research in science «Public Administration», for the practice of public administration to propose mechanisms for their implementation. And also the results of the research conducted in the field of science «Public Administration» confirms the uniqueness of the chosen theme further study «Implementation of international standards in
the mechanisms of state governance for sustainable development in Ukraine».
Key words: public administration, science branch «Public administration», standardization, sustainable development.

Постановка проблеми. Розвиток наукової галузі «Державне управління» в межах
встановлених норм та вимог спеціальностей,
зокрема: теорія та історія державного управління, механізми державного управління,
державна служба, місцеве самоврядування,
передбачає дослідження, змістом яких є:
- «теорія та історія державного управління», що досліджує теоретико-методологічні засади державного управління як цілеспрямованого впливу держави на стан і розвиток суспільних процесів і відносин з метою
досягнення цілей і реалізації функцій держави через діяльність органів державної влади
та в межах визначених законом повноважень
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органів місцевого самоврядування, демократизації державотворчих процесів й оптимізації систем державного управління, дослідження соціальних та історичних джерел їх
виникнення, закономірностей і тенденцій
розвитку [15];
- «механізми державного управління» – досліджуються теоретико-методологічне обґрунтування механізмів державного
управління, адміністративно-організаційних
напрямів державотворення, функцій, структури, повноважень і особливостей органів
державної влади усіх рівнів [15];
- «держана служба» – досліджуються
державна служба та служба в органах місце-
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державне управління
вого самоврядування з метою забезпечення
реалізації цими інститутами держави положень Конституції, законодавчих й інших нормативно-правових актів щодо впровадження
цілей, завдань і функцій держави, громадянського суспільства, надання послуг юридичним і фізичним особам, урахування соціальних та історичних джерел їх виникнення й
тенденцій розвитку [15];
- «місцеве самоврядування» – передбачає дослідження організаційних, правових,
політичних, економічних, фінансових, соціальних та інших аспектів місцевого самоврядування [15].
Наукові дослідження повинні відповідати критеріям актуальності і, водночас,
унікальності (новизни) в дослідженні. Тому
вибір теми дослідження, визначення його
предмета й об’єкта потребує аналізу наукового доробку в тій області, яка відповідає обраному напрямку наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті проаналізовано роботи вчених
у галузі науки «Державне управляння». За
напрямком дослідження «стандартизація»
це, зокрема, роботи: Ганоцької С. О., Красівського Д. О., Моторного В. О., Олійник А. Р.,
Паламарчук Т. П. За напрямком дослідження «управління сталим розвитком» це, зокрема, роботи: Ємельянова В. М., Полюшкіна С. С., Антонова А. В., Гордєєва О. К., Ляшевської О. І., Лагна В. Т., Лієва О. С., Унгуряна П. Я.
Мета статті полягає в проведенні аналізу наукових досліджень у галузі науки «Державне управління» за напрямками стандартизації та управління сталим розвитком.
Виклад основного матеріалу. Для
з’ясування, які дослідження проводилися
за напрямком впровадження міжнародних
стандартів у механізми державного управління сталим розвитком в Україні, розглянемо роботи вчених у галузі науки «Державне
управління» за період 2012 – 2016 років. Для
цього, по-перше, з’ясуємо, що досліджувалася в напрямку стандартизації, а, по-друге, – у
напрямку управління сталим розвитком.
Так, у роботі Ганоцької С. О. «Забезпечення якості професійної діяльності державних службовців на засадах стандартизації»
(2012 р.) [2] досліджено особливості запровадження стандартів професійної діяльності
державних службовців (ПДДС). На засадах
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міжнародних стандартів управління якістю розглянуто питання забезпечення якості
ПДДС та запропоновано рекомендації щодо
ефективності їх використання в Україні. За
результатами проведеного аналізу та встановлення причин, що ускладнюють процес
забезпечення якості ПДДС, запропоновано
шляхи усунення проблемних питань. Автором розроблено концептуальну модель забезпечення якості ПДДС на засадах стандартизації, удосконалено підходи щодо оцінки
результативності ПДДС у контексті забезпечення якості професійної діяльності на засадах стандартизації, а також надано пропозиції щодо забезпечення якості ПДДС на основі
стандартів професійної діяльності для реалізації потенціалу та показників результативності ПДДС [2].
Дослідження Олійник А. Р. «Удосконалення теоретичних засад державного управління у сфері забезпечення європейських
стандартів права людини на судовий захист
в Україні» (2013 р.) [11] присвячене аналізу
основних концептуальних підходів щодо інституційного та нормативного забезпечення органами державної влади європейських
стандартів права людини на судовий захист
в Україні. Автором удосконалено понятійно-термінологічний апарат за допомогою понятійно-структурного та структурно-функціонального аналізу державного управління
у цій сфері, досліджено національне та міжнародне законодавство. Охарактеризовано
зміст та принципи державного управління у
сфері забезпечення європейських стандартів
права людини на судовий захист, а також рівні та цілі його здійснення. Проведено дослідження експертних висновків міжнародних
правозахисних організацій щодо передбачених судовою реформою змін, а також рекомендацій та резолюцій органів Ради Європи
та ЄС щодо адаптації державної діяльності
у сфері судового захисту до європейських
стандартів. Обґрунтовано напрямки оптимізації державного управління щодо відповідності європейським стандартам, окреслено
сферу удосконалення нормативно-правової
бази інституційного забезпечення права людини на судовий захист в Україні [11].
У дисертації Моторного В. О. «Демократизація цивільно-військових відносин в
Україні в контексті їх адаптації до європейських норм та стандартів» (2014 р.) [9] за
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результатами проведеного аналізу європейського досвіду за напрямком дослідження
визначено й обґрунтовано механізми державного управління цивільно-військовими
відносинами (ЦВВ) в Україні в контексті їх
демократизації. В роботі визначено теоретико-методологічні основи дослідження демократизації цивільно-військових відносин,
охарактеризовано засади цивільного контролю над воєнною організацією та розкрито
його значення як основного компонента демократизації ЦВВ. Автором зроблено аналіз
моделей (історичних та сучасних) цивільно-військової взаємодії та їх ролі у забезпеченні національної та колективної безпеки.
Для реформування воєнної організації України висвітлено сутність та зміст основних механізмів державного управління демократизацією ЦВВ, розкрито пріоритетні напрямки
та шляхи демократизації ЦВВ у розвинених
європейських країнах та США й узагальнено
досвід країн Центральної та Східної Європи.
За результатами проведеного дослідження
встановлено основні напрямки удосконалення системи професійної підготовки військовослужбовців, покращення іміджу збройних
сил у суспільстві [9].
Дисертація Красівського Д. О. «Механізми впровадження європейських стандартів політичного управління в Україні»
(2015 р.) [5] присвячена розробленню та науковому обґрунтуванню механізмів впровадження європейських стандартів політичного управління в Україні та формуванню практичних рекомендацій органам влади щодо
їх удосконалення. З метою приведення вітчизняної системи політичного управління у
відповідність з європейськими стандартами
узагальнено й проаналізовано європейський
досвід організації демократичного управління з урахуванням історичних та системних
характеристик розвитку концепції політичного управління в Україні. Обґрунтовано та
запропоновано шляхи реформування публічної влади, доведено механізми забезпечення
громадської участі у вирішенні питань національного та регіонального значення. За результатами проведеного аналізу інструментів впровадження європейських стандартів
політичного управління удосконалено понятійно-категорійний апарат науки «Державне
управління», наведено визначення понять
«політичне управління», «ефективність полі3/2019

тичного управління», «європейські стандарти політичного управління», «сутність політичного управління» [5].
У науковому дослідженні Паламарчук Т. П. «Механізми розвитку державного
управління аграрним сектором економіки
України в умовах впровадження європейських стандартів» (2016 р.) [12] з урахуванням європейського досвіду обґрунтовано
механізми державного управління аграрним
сектором економіки України та визначені
пріоритетні напрямки його розвитку. Автором вперше здійснено систематизацію механізмів розвитку державного управління
аграрним сектором економіки України в умовах впровадження європейських стандартів
за видами державного впливу на аграрний
сектор: 1) фінансовий вплив на розвиток
аграрного сектору в рамках середньо- та довгострокових програм розвитку (економічний
критерій); 2) стандартизація умов щодо якості продукції та безпеки харчування (адміністративний критерій); 3) визначення пріоритетів щодо соціально-економічного розвитку
сільських територій (політичний критерій);
розроблено проект закону України «Про розвиток аграрного сектору України», в якому
об’єднані основні положення державної політики щодо розвитку аграрного сектору
України з урахуванням євроінтеграційних
перспектив аграрного ринку України шляхом гармонізації національного аграрного
законодавства і стандартизації агровиробництва, з одного боку, і захисних норм щодо
імпортозаміщення національної аграрної
продукції для ринку національних виробників – з другого, зокрема щодо впровадження
європейських стандартів в аграрний сектор
економіки України та розвитку механізмів
державного управління аграрним сектором.
Також у роботі удосконалено: понятійно-категорійний апарат державного управління
аграрним сектором, зокрема конкретизовано визначення понять «державне управління
аграрним сектором», «механізми розвитку
державного управління аграрним сектором
економіки України в умовах впровадження
європейських стандартів». Автором удосконалено підхід до забезпечення оптимального
співвідношення державного управління та
ринкового саморегулювання в аграрній сфері для України на прикладі ЄС з урахуванням
національної специфіки шляхом виявлення
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державне управління
суперечностей між механізмами державного
управління й ринковими тенденціями (посилення регуляторного впливу, зміна кон’юнктури ринку, державне регулювання ціноутворення), що показує напрями впровадження
ефективних норм і стандартів ЄС у вітчизняне законодавство з урахуванням особливостей розвитку аграрного ринку і сільських
територій України; та механізм оптимізації
експортного потенціалу аграрного сектору
України (в основу покладено законодавство
України), в якому слід забезпечити дотримання нормативних умов ЄС шляхом лібералізації митно-тарифних ставок між Україною
та ЄС, коли українське законодавство встановлює безмитний режим та відмовляється від тарифів щодо аграрної продукції з ЄС;
гармонізації національного законодавства із
нормами і стандартами ЄС у таких напрямках, як безпека харчування, пакування, зберігання та перевезення продукції аграрного
сектору; адаптації власних вимог національної системи стандартизації і сертифікації
агропродовольчої продукції до аналогічних
норм у Європейському Союзі [12].
Окремо розглянемо, які наукові дослідження в галузі науки «Державне управління» за період 2012 – 2016 років проводилися
за напрямком управління сталим розвитком.
Ємельянов В. М. у роботі «Розвиток
партнерських відносин бізнесу і влади в системі державного управління сталим розвитком України: теорія, методологія, практика»
(2012 р.) [4] досліджує теоретико-методологічні засади розвитку партнерських відносин
бізнесу та влади в системі державного управління сталим розвитком. Автором на основі
аналізу структури економіки регіонів і моніторингу тенденцій їх розвитку визначена
ефективність реалізації в Україні управління
сталим розвитком на сучасному етапі суспільного розвитку. За результатами проведеного аналізу основних чинників, оцінки результатів управління соціально-економічним
розвитком регіонів України запропоновано
стратегічні напрямки і механізми державного управління розвитком партнерських відносин бізнесу та влади на засадах сталого
розвитку [4].
Лієв О. С. у наукової праці «Формування механізму державного управління сталим екологічним розвитком регіону в системі раціонального природокористування»
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(2012 р.) [7] досліджує сутність екологічної
функції держави, її зміст, місце та роль серед
інших функцій. Автором розроблено та запропоновано концептуальні засади державного управління сталим економічним розвитком регіону з урахуванням екологічного
фактора, визначено імперативи стратегії
державного управління сталим екологічним
розвитком регіону. У роботі встановлена система критеріїв та індикаторів еколого-економічного безпечного розвитку регіону за
результатами аналізу методичних та інформаційних основ державного моніторингу
еколого-економічного розвитку території.
Також автором удосконалено механізми державного управління екологічним розвитком
і раціональним природокористуванням регіону та запропоновано програмно-цільовий
підхід до реалізації еколого-економічної політики регіону [7].
Унгурян П. Я. в роботі «Інформаційна
складова стратегії сталого розвитку України» (2012 р.) [16] розглядає генезу ідеї сталого розвитку, концептуальні засади його стратегії та міжнародні підходи до формування
національних стратегій сталого розвитку. За
результатами аналізу соціально-інституційних чинників інформаційної складової стратегії сталого розвитку України, дослідження
міжнародних стандартів моніторингу сталого розвитку та підходів до розробки національних показників (індикаторів) сталого
розвитку автором визначено індикатори
(показники) моніторингу сталого розвитку, а
також його передумови та стратегічні орієнтири для України [16].
У досліджені Полюшкіна С. С. «Управління
сталим
розвитком
мегаполіса»
(2013 р.) [13] науково обґрунтовано сукупність концептуальних положень щодо створення системи управління сталим розвитком
мегаполіса, зокрема органічна імплементація механізмів забезпечення сталого розвитку мегаполіса на макро- та мікрорівнях системи, кількісне обґрунтування пріоритетів
сталого розвитку, цільова орієнтація стратегії на ключові фактори успіху в управлінні
мегаполісом, каскадування цільових орієнтирів стратегії за її рівнями для реалізації
управлінської відповідальності, реалізація
стратегічної діяльності з використанням
ключових компетенцій органу управління
мегаполісом. Для побудови моделі системи
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стратегічного управління сталим розвитком
мегаполіса автором визначено методико-технологічні підходи, серед яких: прогнозування соціо-еколого-економічних індикаторів
для виявлення дисбалансів сталого розвитку
мегаполіса, оцінювання проектів та їх портфелів на відповідність вимогам сталого розвитку, виявлення ключових факторів успіху
і ключових компетенцій в управлінні мегаполісом, використання специфічної інституції «зона стратегічної відповідальності» як
проміжного рівня управління в системі, інтеграція стратегічного і проектного підходів,
моніторинг виконання проектів та реалізації
стратегії [13].
У науковому дослідженні Антонова А. В.
«Формування державної політики сталого
соціально-економічного розвитку сільських
територій як умова зростання якості життя
сільського населення» (2013 р.) [1] обґрунтовано теоретико-методологічні засади та
концептуальні підходи до формування державної політики сталого соціально-економічного розвитку сільських територій як
умови зростання якості життя населення. В
контексті європейської інтеграції з урахуванням об’єктивних закономірностей визначаються напрямки модернізації механізмів
державного регулювання розвитку сільських
територій, принципи і методи та механізми
вдосконалення державної політики сталого
соціально-економічного розвитку сільських
територій. У дослідженні зроблено оцінку
ефективності державного управління розвитком сільських територій, розвинуто методичні положення диференціації якості життя
населення, запропоновано вектори активізації державної політики сталого соціально-економічного розвитку сільських територій у
сфері формування агроекологічного іміджу.
Також автором запропоновано вдосконалення організаційно-інституційного механізму
державної політики сталого соціально-економічного розвитку сільських територій: у
сфері активізації підприємницької активності та розв’язання проблем зайнятості на селі;
забезпечення ефективного використання
земельних ресурсів; розвитку соціальної інфраструктури [1].
У роботі Гордєєва О. К. «Механізми забезпечення сталого розвитку територіальної
громади» (2014 р.) [3] доведено, що застосування наукового обґрунтованого комплек3/2019

сного підходу до механізмів забезпечення
сталого розвитку територіальної громади
за умов реформування системи державного
управління в Україні дозволяє суттєво змінити їх змістовне наповнення. Автором запропоновано концептуальну модель забезпечення сталого розвитку, яка передбачає три
вектори: концептуальний, інституційний та
функціональний на засадах сталого розвитку
(має відповідне інформаційно-аналітичне забезпечення, моніторинг й оцінювання ефективності управління сталим розвитком). Також удосконалено теоретико-методичні підходи щодо дослідження сталого розвитку в
державному управлінні шляхом доповнення
принципами стратегічного мислення, ефективності та результативності, відкритості та
прозорості, звітності, участі громадян і партнерства. У роботі обґрунтовано необхідність
стратегічного партнерства у діяльності органів місцевого самоврядування через організацію довгострокової співпраці органів
влади, приватного сектору й інститутів громадськості на засадах демократичного врядування [3].
Надежденко А. О. у роботі «Механізми державного управління реалізацією
екологічної політики сталого розвитку»
(2014 р.) [10] досліджує теоретичні, методичні та практичні аспекти державного
управління реалізацією екологічної політики сталого розвитку. Автор розкриває зміст
категорії «державна екологічна політика
сталого розвитку», а механізми державного
управління аналізує з урахуванням екологічної складової. Зроблена оцінка ефективності екологічної політики за сучасних умов. За
результатами проведеного аналізу реалізації
стратегічних напрямків державної екологічної політики автором визначено особливості
нормативного закріплення державного екологічного планування як механізму реалізації основних засад політики сталого розвитку України та обґрунтовано доцільність розробки моделі державно-громадського екологічного інституту України, в якій додатковим
ресурсом розвитку механізмів державного
управління реалізацією екологічної політики
сталого розвитку є створення принципово
нового консультативно-дорадчого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації – екологічної клініки. З метою впровадження у практику соціально-економічно-
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го та суспільного життя принципів сталого
розвитку автором запропоновано удосконалення організаційно-структурного, економічного та правового механізмів державного
управління [10].
У науковому дослідженні Лагно В. Т.
«Механізми державного управління сталим
розвитком регіонів на засадах регіонального та транскордонного співробітництва»
(2015 р.) [6] запропоновано покращити координацію між національними, регіональними та місцевими учасниками співпраці
на різних рівнях на основі ефективних механізмів державного управління, які забезпечують вищу результативність реалізації
інноваційної стратегії, зокрема: створення
стратегічних планів у галузі науки й інновацій на довгострокову та середньострокову
перспективу; розробку цільових програм науково-технічного та інноваційного характеру
по найважливіших критичних технологіях;
розробку найважливіших інноваційних проектів регіонального (державного) значення,
що реалізують окремі ланки критичних технологій. У дослідженні запропоновано науково-методологічний підхід щодо розвитку
механізмів державного управління сталим
розвитком регіонів на засадах регіонального та транскордонного співробітництва, активізація участі населення у забезпеченні
сталого розвитку, підвищенні ефективності
реалізації державних програм регіонального
і транскордонного співробітництва. Важливими положеннями наукового дослідження
є формування державного механізму сталого розвитку регіонів на основі принципів, які
відповідають вимогам сталого розвитку та
визначаються як сукупність правил, норм,
настанов системи управління сталим розвитком, і є загальними вимогами державної
політики. Автором запропоновано механізми реалізації залучення об’єднань громадян

до сталого розвитку (правовий; організаційно-управлінський; фінансово-економічний;
кадровий; науковий; інформаційний), а також основні напрямки соціально-відтворювальної діяльності та забезпечення сталого
розвитку на місцевому рівні за участі громадян. Основами сталого розвитку територій,
на думку автора, є підвищення ефективності державних програм регіонального і транскордонного співробітництва, що спрямовані на активізацію та вихід на якісно новий
рівень розвитку, від засад патерналізму до
рівноправних партнерських відносин вітчизняних та іноземних суб’єктів транскордонного співробітництва (ТКС) і які, у свою чергу,
передбачають необхідність здійснення відповідних заходів [6].
Ляшевська О. І. у науковій праці «Державне регулювання валового регіонального продукту як чинник сталого розвитку регіону»
(2016 р.) [8] приділила увагу теоретичним
засадам застосування механізмів державного
регулювання й аналізу державної регуляторної політики щодо валового регіонального
продукту як чинника сталого розвитку регіону. За результатами проведеного дослідження
розроблено рекомендації щодо впровадження
регіональних стратегій сталого розвитку, зокрема шляхом підвищення ефективності державної політики щодо міжрегіонального вирівнювання структури та динаміки валового
регіонального продукту [6].
Загальна кількість досліджень, проведених у галузі науки «Державне управління»,
на початок 2017 року склала 1901, зокрема з
2012 до 2016 рр. включно – 778 робіт.
Для більш наглядного представлення наукових досліджень у сфері стандартизації й
управління сталим розвитком за результатами проведеного дослідження побудуємо відповідні таблиці і діаграми (Табл. 1, 2, Рис. 1, 2).

Таблиця 1
Кількість досліджень за напрямками «стандартизація», «управління сталим розвитком» у галузі науки «Державне управління» за період 2012 – 2016 років
Напрямок
досліджень
стандартизація
управління сталим
розвитком
Загальна кількість
досліджень

114

2012
1

2013
1

148

169

3

2

Кількість досліджень по роках
2014
2015
2016
1
1
1
2

170

1

160

1

131

Разом по роках
5
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Таблиця 2
Відсоток досліджень за напрямками «стандартизація», «управління сталим
розвитком» до загальної кількості досліджень у галузі науки «Державне управління»
за період 2012 – 2016 років
Напрямок
досліджень
стандартизація
управління сталим
розвитком

2012
0,67 %

2,02 %

2013
0,59 %

1,18 %

відсоток досліджень по роках
2014
2015
2016
0,58 %
0,62 %
0,76 %
1,17

0,62 %

Разом по роках
0,6 %

0,76

1,2 %

Рис. 1. Відсоток досліджень за напрямками «управління сталим розвитком» до загальної
кількості досліджень у галузі науки «Державне управління» за період 2012 – 2016 років

Відсоток досліджень по роках

Разом по роках

0,60%

2016

0,76%

2015

0,62%

2014

0,58%

2013

0,59%

2012
0,00%

0,67%
0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

Рис. 2. Відсоток досліджень за напрямками «стандартизація» до загальної кількості досліджень у галузі науки «Державне управління» за період 2012 – 2016 років
Кількість (відповідно і відсоток) досліджень за напрямками «стандартизація»,
«управління сталим розвитком» до загальної
кількості досліджень у галузі науки «Державне управління» за період 2012 – 2016 років
невелика, що обумовлюється, у першу чергу,
тим, що стандартизація має прикладні аспекти у сфері економічної діяльності й не зовсім
відповідає паспортам спеціальності «Дер3/2019

жавне управління», а по-друге, управління
сталим розвитком розглядалось як загальні
умови «планетарного значення». Але останнім часом управління сталим розвитком набуло практичного значення для державного
управління, у тому числі через систему міжнародної стандартизації.
висновки. За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що за
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період 2012 – 2016 рр. серед розглянутих у
нашому дослідженні робіт вчених у галузі
науки «Державне управління» не виявлено
робіт за напрямком впровадження міжнародних стандартів у механізми державного управління сталим розвитком в Україні.
Водночас окремо розглядалися різні аспекти
державного управління у напрямку стандартизації, зокрема: забезпечення якості професійної діяльності державних службовців
на засадах стандартизації; удосконалення
теоретичних засад державного управління у
сфері забезпечення європейських стандартів
права людини на судовий захист в Україні;
демократизація цивільно-військових відносин в Україні в контексті їх адаптації до європейських норм та стандартів; механізми
впровадження європейських стандартів політичного управління в Україні; механізми
розвитку державного управління аграрним
сектором економіки України в умовах впровадження європейських стандартів; у напрямку управління сталим розвитком, зокрема розвитку партнерських відносин бізнесу і
влади в системі державного управління сталим розвитком України: теорія, методологія,
практика; формування механізму державного
управління сталим екологічним розвитком
регіону в системі раціонального природокористування; інформаційна складова стратегії
сталого розвитку України; управління сталим
розвитком мегаполіса; формування державної політики сталого соціально-економічного розвитку сільських територій як умова
зростання якості життя сільського населення;
механізми забезпечення сталого розвитку територіальної громади; механізми державного
управління реалізацією екологічної політики сталого розвитку; механізми державного
управління сталим розвитком регіонів на засадах регіонального та транскордонного співробітництва; державне регулювання валового
регіонального продукту як чинник сталого
розвитку регіону. Це дає можливість визначити пріоритетні напрямки дослідження в науці «Державне управління» й запропонувати
механізми їх реалізації для практики державного управління. Також результати проведеного дослідження наукового доробку в галузі
науки «Державне управління» підтверджують
унікальність обраної теми дослідження щодо
впровадження міжнародних стандартів у механізми державного управління сталим розвитком в Україні.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОКАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ
Анотація
У сучасних умовах інноваційна діяльність, спрямована на оперативне використання результатів наукових досліджень, розробок та комерціалізацію об’єктів права інтелектуальної власності, виступає потужним невичерпним активом формування засад сталого державного розвитку.
Мета статті: дослідити особливості механізмів державного управління у сфері інтелектуальної власності в контексті глокалізаційних процесів розвитку та запропонувати заходи щодо їх модернізації.
Наукова новизна. У статті досліджено етапи створення сучасної міжнародної системи
врегулювання співробітництва в сфері захисту прав інтелектуальної власності. Запропоновано моделі процесу управління змінами у сфері інтелектуальної діяльності та впливу впровадження управлінських інновацій у сфері інтелектуальної власності на формування засад
сталого регіонального розвитку. Ідентифіковано особливості механізмів державного управління у сфері інтелектуальної власності, зокрема відсутність механізму управління ризиками та необхідність активізації процесу формування механізму комерціоналізації об’єктів інтелектуальної власності. Запропоновано комплексну модель взаємодії механізмів державного
регулювання у сфері інтелектуальної власності.
Висновки. Врахування глокалізаційних процесів в процесі формування державної політики сприятиме реалізації стратегічних пріоритетів України щодо становлення інноваційної
моделі державного розвитку, а відтак – створенню передумов для набуття Україною членства у Європейському Союзі.
Ключові слова: глокалізація, механізми державного управління, інноваційна діяльність,
інтелектуальна власність.
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MODERNIZATION OF THE MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION IN THE FIELD OF
INTELLECTUAL PROPERTY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOCALIZATION PROCESSES OF
THE DEVELOPMENT
Аbstract
In modern conditions innovation activities, as a purposed actiones of the operational using of the
results of scientific researches, creationes and commercialization of the legal of intellectual property is
a powerful inexhaustible asset of forming the foundations of sustainable state development.
The purpose of this paper is to explore the features of the mechanisms of state administration
in the field of intellectual property in the context of development of the globalization processes and to
propose measures for their modernization.
Scientific novelty. The article explores the stages of creating a modern international system for
settling cooperation in the field of protection of intellectual property rights. Models of the processes
of management of the changes in the field of intellectual activity and the impact of the introduction
of management innovations in the field of intellectual property on the formation of the foundations of
sustainable regional development are proposed. The features of mechanisms of state administration
in the field of intellectual property have been identified, in particular, the absence of the mechanism
of management of a riskes and the need to intensify the process of formation of the mechanism for
commercialization of the objects of intellectual property. A comprehensive model of the interaction of
mechanisms of state regulation in the field of intellectual property is proposed.
Conclusions. Taking into account globalization processes during the process of formation of
the state policy will contribute to the implementation of Ukraine’s strategic priorities, becoming of
an innovative model of state development and, therefore, the creation of prerequisites for Ukraine’s
membership in the European Union.
Keywords: glocalization, mechanisms of state administration, innovative activity, intellectual
property.
Постановка проблеми. Положеннями
Конституції України (частина 2 статті 41)
передбачено забезпечення прав кожного
громадянина володіти, користуватися й розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності, а також гарантується свобода літературної, художньої,
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наукової творчості, захист інтелектуальної
власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку
з різними видами інтелектуальної діяльності
(частина 2 статті 54) [1].
Існуюча в Україні нормативно-правова
база, що забезпечує правову охорону об’єктів
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інтелектуальної власності та порядок їх використання, поділяється на загальну та спеціальну. Загальні питання у сфері інтелектуальної власності, окрім Конституції, врегульовують Кодекси України (Цивільний, Цивільний
процесуальний, Господарський, Господарський процесуальний, Митний, Кримінальний, Кримінальний процесуальний, Кодекс
України про адміністративні правопорушення) та Закони України «Про виконавче провадження», «Про Антимонопольний комітет
України», «Про інноваційну діяльність», «Про
інформацію», «Про науково-технічну інформацію», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про науково-технічну експертизу»,
«Про захист від недобросовісної конкуренції»,
«Про захист економічної конкуренції».
Низка Законів України (далі – ЗУ) забезпечують врегулювання права інтелектуальної
власності (спеціальне законодавство), серед
яких ЗУ «Про авторське право і суміжні права», ЗУ «Про розповсюдження примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, комп’ютерних програм, баз даних», ЗУ «Про особливості
державного регулювання діяльності суб’єктів
господарювання, пов’язаної з виробництвом,
експортом, імпортом дисків для лазерних
систем зчитування», ЗУ «Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі», ЗУ «Про охорону
прав на промислові зразки», ЗУ «Про охорону
прав на топографії інтегральних мікросхем»,
ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин», ЗУ
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ЗУ «Про охорону прав на зазначення
походження товарів», ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції», ЗУ «Про захист прав
споживачів». Прийняття Закону України «Про
ефективне управління майновими правами
правовласників у сфері авторського права і
(або) суміжних прав» № 2415-VIII від 15 травня 2018 року, що набув чинності 22 липня
2018 року [2], сприяло формуванню позитивних тенденцій у царині інтелектуальної власності.
Однак Україна посідає одне з перших
місць у рейтингу країн, в яких найчастіше порушуються права інтелектуальної власності.
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Вивченню проблем захисту прав інтелектуальної власності та відповідальності
за їх порушення присвячені праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед яких
В. О. Глушков, Е. Е. Єрмакова, А. В. Єременко,
Н. І. Золотарьова, О. Д. Карпенко, Р. С. Кірін,
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А. Р. Крусян, О. О. Кулiнiч, А. П. Мосов, Т. Є. Ромат, І. А. Cеменець-Орлова, Г. О. Ульянова,
В. Л. Федоренко, П. М. Цибульов, Н. О. Щербак та ін. Проте, з урахуванням сучасних викликів, необхідно ідентифікувати механізми
державного регулювання у сфері інтелектуальної власності України та окреслити напрями їх модернізації.
Мета статті: дослідити особливості
механізмів державного управління у сфері інтелектуальної власності в контексті
глокалізаційних процесів розвитку та запропонувати заходи щодо їх модернізації.
Виклад основного матеріалу. Ключове
коло питань в сфері становлення права інтелектуальної власності (далі – ІВ) відображено в працях відомих зарубіжних та вітчизняних науковців, які здебільшого виокремлюють декілька етапів створення сучасної
міжнародної системи врегулювання багатостороннього співробітництва в сфері захисту прав ІВ, серед них: початок узгодження національних законодавств в сфері ІВ
(1883–1914 рр.); період стагнації міжнародного співробітництва (1915–1950 рр.); період
відновлення регулятивного процесу (1951–
1970 рр.); період інтенсифікації багатостороннього співробітництва з розробки уніфікованих інструментів регулювання у сфері ІВ
(1971–1994 рр.) та сучасний етап глобальної
інституціоналізація шляхом імплементації та
апробації (1995 р. – тепер. час).
Відповідно до завдання нашої розвідки
постала необхідність визначення поняття
«глокалізація». Тож, згідно з «Оксфордським
словником неологізмів» [3] слова «глобалізація» і «локалізація» шляхом складання утворюють одне змішане слово «глокалізація».
Водночас відомо, що науковий термін «глокалізація» введено британським професором Роландом Робертсоном. Перша глокальна організація – Glocal Forum (http://www.
glocalforum.org), утворена у 2001 році, проводить щорічні конференції в Римі з метою
прискорення світової еволюції шляхом інтенсифікації процесів територіального розвитку [4].
З огляду на значущість впливу глокалізації на інтенсивність процесів формування
міжнародної системи врегулювання багатостороннього співробітництва в сфері захисту
прав інтелектуальної власності, нами було
визначено її етапи становлення, представлені у Табл. 1.
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Таблиця 1
Етапи створення сучасної міжнародної системи врегулювання співробітництва в
сфері захисту прав інтелектуальної власності
№ Період
Характеристика періоду
1. 1883–1914 рр. початок гармонізації національних
законодавств в сфері ІВ
2. 1915–1950 рр. стагнація міжнародного
співробітництва
3. 1951–1970 рр. перегляд та доповнення міжнародних
угод
4. 1971–1989 рр. зростання масштабів та інтерсифікація
багато сто-роннього співробітництва
5. 1990–2000 рр. глобальна інституціоналізація
врегулювання співробітництва в сфері
захисту прав ІВ
6. 2001р. – тепе- глокалізація процесів в сфері ІВ
рішній час

* Джерело: узагальнено на основі [5]
Відповідно, постає потреба модернізації
механізмів державного управління шляхом
застосування комплексного державно-управлінського підходу, який має базуватися на
обґрунтуванні того, що захист ІВ є важливою уніфікованою державно-управлінською

Обумовленість періоду
потреба формування правового поля
міжнародного обміну об’єктами ІВ
об’єктивно зумовлена економічними та
політичними кризами
потреба відновлення регулятивного
процесу
необхідність узгодження уніфікованих
інструментів регулювання права ІВ
потреба імплементації, апробації,
запозичення та поширення інноваційних
знань
актуалізація різноманітних сфер
людського буття локального рівня
як реакція на глобалізаційні процеси
світового розвитку, призвела до синтезу
локального й глобального

функцією, яка полягає в реалізації державно-управлінських рішень, пов’язаних із відносинами щодо запобігання порушенням
прав інтелектуальної власності, ключовим
етапом якого є процес управління змінами
(Рис. 1), що має циклічний характер:

Рис. 1 Модель процесу управління змінами у відповідності до норм права інтелектуальної власності
* Джерело: розроблено на основі [6; 7]
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Інновації в державному управлінні як
нові форми та методи роботи, управлінські
технології, підходи до розв’язання проблем
передбачають виявлення та використання
латентних потенціалів системи державного,
регіонального чи місцевого управління на основі як емпіричного досвіду, так і новітніх на-

укових досягнень. Використання інформації
як стратегічно важливого ресурсу інноваційної діяльності в Україні, частиною якої є інтелектуальна власність, виступає потужним,
невичерпним нематеріальним активом формування засад сталого, зокрема регіонального розвитку (Рис. 2):

Рис. 2. Модель впливу впровадження управлінських інновацій у сфері інтелектуальної
власності на формування засад сталого регіонального розвитку
* Джерело: розроблено на основі [8]
Варто враховувати, що сучасні глобалізаційні процеси, впливаючи на регіональний розвиток, сприяють збереженню національних/локальних традицій, культури,
ментальних характеристик і комунікативних практик, усталених пріоритетів економічного, інтелектуального та духовного
розвитку. Водночас регіональна реакція на
глобальні процеси, підтверджується наданням глобальним інноваційним тенденціям
122

національного/територіального
колориту. А відтак, реалізація різноманітних сфер
людського буття локального рівня як реакція на глобалізаційні процеси світового розвитку є результатом синтезу процесів глобалізації та локалізації.
З урахуванням таких тенденцій, узгодження механізмів державного регулювання у сфері ІВ (Рис. 3) необхідно здійснювати
комплексно:
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Рис. 3. Комплексна модель механізмів державного регулювання у сфері ІВ
* Джерело: розроблено на основі [9, c. 47; 10; 11]
Серед особливостей механізмів державного управління у сфері інтелектуальної
власності – політичного, правового, інституційно-організаційного, ресурсного та ін., –
що забезпечують ефективність інноваційної
політики, варто виокремити такі : 1) домінуючий вплив соціального – сукупності соціальних елементів, процесів і закономірностей у їх логічному взаємозв’язку, через
яку суб’єкт державного управління в процесі
формування державної політики враховує
потреби, інтереси та цілі власника інтелектуальної власності та суспільства; 2) відсутність механізму управління ризиками, використання якого в процесі функціонування
правового, організаційного й ресурсного
механізмів у сфері інтелектуальної власності України сприятиме своєчасному забезпеченню права індивідуальної власності, а відтак – інтенсифікації процесу впровадження
інновацій; 3) інноваційний курс державного
розвитку, що полягає в широкомасштабному
введенні у господарський обіг через інноваційні процеси таких продуктів інтелектуальної праці, як передові технології, зокрема: енерго-, ресурсозберігаючі технології,
науково-технічні розробки та інші об’єкти
прав інтелектуальної власності, створених у
науково-технічній сфері діяльності, а також
запровадження новітніх послуг, ефективних
організаційно-управлінських рішень потребує активізації процесу формування механізму комерціоналізації об’єктів ІВ.
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Серед гальмуючих чинників модернізації механізмів державного регулювання у
сфері ІВ слід виокремити:
– необхідність відносно довгострокових
інвестувань для отримання наукових результатів та для придбання прав на об’єкти ІВ;
– недосконалість механізму судового та
позасудового захисту прав ІВ;
– низькі темпи формування ринку ІВ;
– гальмування процесу формування кадрового потенціалу, що виступає основним
ядром впровадження реформ, зокрема у сфері
захисту інтелектуальної власності в Україні.
Систему інтелектуальної власності необхідно формувати як окрему сферу діяльності, що потребує впорядкування організаційних та економічних відносин.
З цією метою державне регулювання
відносин у сфері інтелектуальної власності
повинно бути спрямованим на вирішення
першочергових завдань:
– захист прав ІВ;
– примноження науково-технічного інтелектуального потенціалу;
– забезпечення технологічної безпеки
країни;
– захист національних економічних інтересів;
– надання динамічності та орієнтації на
інновації системи підготовки та перепідготовки фахівців у сфері управління тощо.
Висновок. Врахування глокалізаційних
процесів в процесі формування державної

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine 123

державне управління
політики сприятиме реалізації стратегічних
пріоритетів України щодо становлення інноваційної моделі державного розвитку, а
відтак – створенню передумов для набуття
Україною членства у Європейському Союзі.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ
ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Анотація
Метою статті є детальний огляд чинного законодавства щодо проведення конкурсних
відборів на вакантні посади державної служби, висвітлення практики їх застосування та надання практичних рекомендацій для вдосконалення нормативно-правової бази.
Наукова новизна полягає в обгрунтуванні особливостей проведення конкурсних випробувань на зайняття вакантних посад державної служби, починаючи від порядку подання документів, наданні практичних рекомендацій для вдосконалення чинного законодавства України
та ефективної діяльності органів державної виконавчої влади з метою захисту прав державних службовців.
Висновки. Проведення конкурсних відборів на посади державної служби є складним правовим процесом, який потребує детального вивчення нормативно-правової бази та ознайомлення із практикою застосування. Розгляд особливостей проведення конкурсів на державній службі, аналіз норм чинного законодавства дозволили надати практичні рекомендації
для вдосконалення самої процедури проведення конкурсів та полегшення роботи працівників
служб управління персоналом.
Ключові слова: державна служба, державний службовець, органи місцевого самоврядування, конкурс, вакантна посада, посадові обов’язки, державний орган, керівник державної
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FEATURES OF THE COMPETITION FOR THE OCCUPATION OF
VACANT POSTS OF PUBLIC SERVICE: LEGAL ASPECTS
Abstract
The purpose of the article is a detailed review of the current legislation on conducting
competitive selection for vacant positions in the civil service, highlighting the practice of their
application and providing practical recommendations for improving the regulatory framework.
The scientific novelty consists in substantiating the peculiarities of carrying out competitive
tests on vacancies in the civil service, starting with the order of submission of documents, providing
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practical recommendations for improving the effective legislation of Ukraine and the effective activity
of the bodies of state executive power in order to protect the rights of civil servants.
Conclusions. Conduct of competitive selection for civil service positions is a complex legal
process, which requires a detailed study of the legal framework and familiarization with the practice
of application. Considering the peculiarities of conducting tenders in the civil service, we analyzed
the norms of the current legislation, made conclusions and provided practical recommendations
for improving the tender procedure itself and facilitating the work of personnel of the personnel
management services.
Key words: civil service, civil servant, bodies of local self-government, competition, vacancy,
duties, public authority, head of civil service.

Постановка проблеми. У сучасному
світі державна служба визнається одним із
найважливіших інститутів формування і розвитку державності, від якого залежать функціонування всієї суспільно-політичної системи, вирішення різноманітних завдань і здійснення функцій сучасної держави. Державна
служба є визначальною складовою системи
державного управління, від результативного та ефективного функціонування якого
залежать дотримання конституційних прав
і свобод громадян, послідовний і сталий розвиток країни [1, с. 8]. Необхідність модернізації державної служби України і підвищення
рівня якості державно-управлінських послуг
є важливим завданням на шляху інтеграції українського суспільства до міжнародної
спільноти [2, с. 265].
З 1 травня 2016 року у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про
державну службу» від 10 грудня 2015 року
№ 889‑VІІІ [3] конкурс на зайняття вакантної
посади державної служби проводиться відповідно до статті 22 цього Закону та Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 березня
2016 року № 246 [4].
Таким чином, відповідно до законодавства запроваджуються новації щодо якісних гарантій рівного доступу до державної
служби, єдиних підходів до професійної компетентності претендентів на посади, призначення на посади державної служби на
основі особистих якостей і досягнень. Адже
у більшості демократичних країн конкурс є
єдиним можливим способом доступу на публічну службу взагалі і службу в органи місцевого самоврядування зокрема. Винятком
є тільки незначна кількість посад з яскраво
вираженим політичним характером [1, с. 9].

126

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вступ на державну службу, проходження та звільнення з державної служби
розглядаються науковцями при написанні
дисертаційних робіт, наукових публікацій,
монографій, книг та посібників, оскільки тематика є актуальною та постійно потребує
вдосконалення. Що стосується особливостей
проведення конкурсних відборів на державній службі, то можна стверджувати, що вони
менш досліджені, проте певні напрацювання
здійснювалися такими науковцями, як Ващенко К. О., Канавець М. В., Лихач Ю. Ю., Руденко О. М та ін.
Мета статті. Детальний огляд чинного
законодавства щодо проведення конкурсних
відборів на вакантні посади державної служби, висвітлення практики їх застосування та
надання практичних рекомендацій для вдосконалення нормативно-правової бази.
Виклад основного матеріалу. Конкурс
на зайняття вакантної посади державної
служби – це визначена чинним законодавством процедура проведення конкурсного
відбору на вакантну посаду державної служби на основі оцінювання особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей кандидатів для належного виконання посадових обов’язків [5, с. 199].
Процедура проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
визначена з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки [6,
с. 53].
Організація та проведення конкурсу на
зайняття вакантної посади державної служби є надзвичайно важливим елементом механізму державного управління розвитком
трудового потенціалу на державній службі.
Законодавством кардинально змінено
процедуру проведення конкурсних випробу-
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вань, починаючи від порядку подання документів. Згідно зі статтею 23 Закону України
«Про державну службу» інформація про вакантну посаду державної служби оприлюднюється на офіційних веб-сайтах державного органу, в якому проводиться конкурс, та
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, тобто
Національного агентства України з питань
державної служби (НАДС).
Відповідно до пункту 5 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної
служби категорій «Б» і «В» приймає керівник державної служби в державному органі.
Частиною четвертою статті 23 Закону передбачено, що в оприлюдненому оголошенні
про проведення конкурсу зазначаються: найменування і місцезнаходження державного органу; назва посади; посадові обов’язки
умови оплати праці; вимоги до професійної
компетентності кандидата на посаду; інформація щодо строковості чи безстроковості
призначення на посаду; вичерпний перелік
документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання; дата і місце проведення конкурсу; прізвище, номер телефону та
адреса електронної пошти особи, яка надає
додаткову інформацію з питань проведення
конкурсу [4].
Згідно зі статтею 25 Закону України
«Про державну службу» та пунктом 18 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи: копію паспорта громадянина України; письмову заяву про участь у конкурсі із
зазначенням основних мотивів до зайняття
посади державної служби (за формою згідно
з додатком 2 зазначеного Порядку), до якої
додається резюме у довільній формі; письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не
застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади» [7], та надає
згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до
зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки; копію (копії) документа (документів)
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про освіту; посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою; заповнену особову картку встановленого зразка; у
разі проведення закритого конкурсу – інші
документи для підтвердження відповідності
умовам конкурсу; декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, за минулий рік.
(Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» [8]
від 16 вересня 2014 року № 1682-VII (зі змінами) та Рішення Національного агентства
України з питань запобігання корупції від
10 червня 2016 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня
2016 року за № 958/29088, суб’єкти декларування подають декларацію шляхом заповнення відповідних форм на офіційному
веб-сайті Національного агентства з питань
запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування [9].
Отже, новацією вважається подання декларації за минулий рік особою, яка бажає
взяти участь в конкурсному відборі. Правильно трактуючи законодавство, робимо
висновок, що щорічна декларація суб’єкта
декларування, який припинив діяльність,
пов’язану з виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, та декларація суб’єкта декларування, який є особою, що
претендує на зайняття посад, подаються за
один і той самий звітний період, а саме – за
минулий рік. При поданні особою, яка бажає
взяти участь у конкурсі, в установленому
порядку до конкурсної комісії декларації, до
уваги береться лише звітний період, за який
така декларація подається, як того вимагає
законодавство без врахування типу поданої
декларації. Виходячи із зазначеного, будьякий тип раніше поданої декларації може
бути використаний особою, яка бажає взяти
участь у конкурсі, при поданні до конкурсної
комісії відповідних документів, якщо такою
декларацією охоплено необхідний звітний
період.
Важливо відзначити, що переможець
конкурсу перед призначенням на посаду державної служби теж має обов’язок подати декларацію за минулий рік. Така необхідність
у поданні переможцем конкурсу декларації
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державне управління
обумовлена тим, що період, який охоплюється відповідними деклараціями, залежить
від часу, коли вони були подані: наприклад,
якщо документи для участі в конкурсі були
подані у грудні 2017 року, то перша декларація повинна охоплювати попередній 2016
рік; при цьому, якщо рішення про перемогу в
конкурсі було ухвалено вже у 2018 році (наприклад, у січні), то друга декларація повинна охоплювати попередній 2017 рік.
Новацією також є те, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії
«А» або «Б», подає до конкурсної комісії заяву про відсутність заборгованості зі сплати
аліментів на утримання дитини, сукупний
розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання [3].
Ще одним цікавим правовим аспектом є
залучення представників громадськості до
роботи в конкурсних комісіях. Згідно із законодавством така норма не є обов’язковою.
До складу конкурсних комісій можуть залучатися на конкурсній основі представники
громадських об’єднань, що діють згідно із
Законом України «Про громадські об’єднання» [10], відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері державної служби
(НАДС). Таким чином, залучення до складу
конкурсної комісії представників громадських організацій не є обов’язковим елементом у проведенні конкурсу і здійснюється за
рішенням керівника державної служби у державному органі. Але для об’єктивної роботи
конкурсних комісій все ж таки правильніше
залучати до їх складу представників громадських організацій згідно з Порядком обрання представників громадських об’єднань до
складу конкурсних комісій з відбору осіб на
зайняття посад державної служби. Адже, як
свідчить практика, важливою умовою успішної реалізації політики держави є участь
структур громадського суспільства в управлінні різними сферами суспільного життя.
Звичайно, що участь громадськості у формуванні кадрової політики в органах влади дає
змогу вести органами виконавчої влади постійний діалог з інститутами громадянського суспільства та забезпечувати повноцінну
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участь громадян в управлінні державними
справами. Рішення щодо залучення і кількість представників громадських об’єднань
до складу конкурсної комісії приймаються
керівником державної служби в державному
органі. Порядок обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних
комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12.04.2016 року № 76, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
30.05.2016 року за № 786/28916, установлює
процедуру обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії
з відбору осіб на зайняття посад державної
служби категорій «Б» та «В» на засадах прозорості та відкритості [11].
Обрання представників громадських
об’єднань до складу конкурсної комісії відбувається на конкурсній основі. Документи, які подаються громадським об’єднанням
щодо кандидата: рішення керівного органу
(для громадського об’єднання) про висування кандидата до складу конкурсної комісії;
заява кандидата про згоду на участь у роботі
конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства;
копія паспорта громадянина України кандидата; автобіографія кандидата, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (у разі
наявності), число, місяць, рік народження,
громадянство, відомості про освіту, трудову
діяльність, посаду, місце роботи, громадську
діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (у тому
числі в минулому), відомості про наявність
чи відсутність судимості, контактний номер
телефону та адреса електронної пошти; копія (копії) документа (документів) про освіту; мотиваційний лист кандидата, в якому
зазначаються особисті підстави для участі у
роботі конкурсної комісії, а також повідомляється адреса електронної пошти для надсилання повідомлень державним органом [11].
Відбір представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії проводиться на засіданні комітету з відбору представників громадських об’єднань до складу
конкурсної комісії.
Щодо включення представників первинних профспілкових організацій до складу конкурсних комісій слід зазначити, що рі-
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шення про включення чи невключення їх до
токаї роботи приймається керівником державної служби в державному органі.
Оскільки є визначеність із залученням
представників громадськості та представників первинних профспілкових організацій до
роботи в конкурсних комісіях, хотілося б наголосити, що вакантною посада може бути
тільки один рік. Якщо протягом року на таку
посаду не оголошено конкурс, її автоматично
потрібно скоротити. А якщо скороченню підлягає вакантна посада, на яку не оголошено
конкурс, тому що працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного вік, тоді зрозумілим залишається те, що даний працівник все таки залишається в трудових відносинах з державним
органом. Відповідно до частини третьої статті 184 Кодексу Законів про працю України –
звільнення вагітних жінок і жінок, які мають
дітей віком до трьох років (до шести років)
одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім
випадків повної ліквідації підприємства,
установи, організації, коли допускається
звільнення з обов’язковим працевлаштуванням [12]. Тобто, за державним службовцем,
який перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, зберігається робоче місце. Також
стаття 2 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 року № 505/96-ВР гарантує, що право на відпустки забезпечується
наданням відпустки визначеної тривалості із
збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках,
передбачених цим Законом. Таким чином,
тимчасово вакантна посада на період відпустки основного працівника по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку,
на яку протягом одного року не оголошено
конкурс, скороченню не підлягає [13].
Цікавим положенням є збереження за
державним службовцем права поворотного
прийняття на службу без проведення конкурсу. Отже, державний службовець, якого
звільнено на підставі скорочення чисельності або штату державних службовців, ліквідації державного органу, реорганізації державного органу, у разі створення в державному
органі, з якого його звільнено, нової посади
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чи появи вакантної посади, що відповідає
кваліфікації державного службовця, протягом шести місяців з дня звільнення має право поворотного прийняття на службу за його
заявою, якщо він був призначений на посаду
в цьому органі за результатами конкурсу.
На практиці виникає ряд питань стосовно призначення державного службовця,
без проведення конкурсу, на вищу посаду, з
якої його попередньо переведено на нижчу
внаслідок змін в структурі державного органу, якщо протягом року така посада стає
вакантною. Статтею 87 Закону України «Про
державну службу» визначено, що державний службовець, якого звільнено на підставі пункту 1 частини першої цієї статті (скорочення чисельності або штату державних
службовців, ліквідація державного органу,
реорганізація державного органу у разі, коли
відсутня можливість пропозиції іншої рівнозначної посади державної служби, а в разі
відсутності такої пропозиції – іншої роботи
(посади державної служби) у цьому державному органі), у разі створення в державному
органі, з якого його звільнено, нової посади
чи появи вакантної посади, що відповідає
кваліфікації державного службовця, протягом шести місяців з дня звільнення має право повернутися на службу за його заявою,
якщо він був призначений на посаду в цьому
органі за результатами конкурсу. Переведення державного службовця на вищу посаду
державної служби без проведення конкурсу
є неправомірним, оскільки даний працівник
не був звільнений з підстав, зазначених у частині першій статті 87 Закону України «Про
державну службу» [3].
Ще одним важливим правовим аспектом
проведення конкурсних відборів є врегулювання питання про можливу участь члена
конкурсної комісії в самому конкурсі. Особа,
яка є членом Комісії вищого корпусу або членом конкурсної комісії та виявила бажання
взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»
або у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» або «В» у
державному органі, в якому вона працює, повинна повідомити про це голову відповідної
комісії. Таке повідомлення рекомендується
подати одночасно з поданням відповідних
документів для участі у конкурсі. Своєчасне
повідомлення зазначеної особи, що переду-
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ватиме початку роботи Комісії вищого корпусу або конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття конкретної посади державної служби, включаючи прийняття рішення
про залучення експертів, розроблення та
затвердження ситуаційних завдань, а також
підготовку комісії до проведення співбесіди із кандидатами, забезпечить дотримання
принципів рівного доступу, доброчесності,
ефективного і справедливого процесу відбору при проведенні такого конкурсу. Відповідно така особа не бере участь у роботі Комісії
вищого корпусу або конкурсної комісії.
Також необхідно згадати ще одну загальну вимогу до осіб, які претендують на
вступ на державну службу – це вільне володіння державною мовою. Нормами статті 25
Закону України «Про державну службу» [3]
визначено, що особа, яка бажає взяти участь
у конкурсі, зокрема має подати посвідчення
атестації щодо вільного володіння державною мовою. Відповідно до пункту 2 Порядку
атестації осіб, які претендують на вступ на
державну службу, щодо вільного володіння
державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2017 року № 301, атестація – це оцінювання
рівня вільного володіння державною мовою
особами, які претендують на зайняття посади
державної служби, відповідно до вимог щодо
рівня мовної та комунікативної компетентностей. Учасником атестації є особа, яка претендує на зайняття посади державної служби
та зареєструвалася для проходження атестації в установленому порядку. Атестація щодо
вільного володіння державною мовою проводиться в уповноважених вищих навчальних
закладах – вищих навчальних закладах, які
відповідно до ліцензії здійснюють підготовку
здобувачів вищої освіти в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» [14].
Зупинитися окремо слід і на процедурі
оскарження проведення конкурсних відборів. Відповідно до статті 28 Закону України
«Про державну службу» [3] та пункту 66 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 [4], учасник конкурсу,
який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії.
Оскаржити рішення конкурсної комісії
можна: щодо конкурсу на зайняття вакант-
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ної посади державної служби категорії «А» –
до суду; щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б»
і «В» – до центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної
служби, тобто до НАДС, або до суду [3].
Скарга на рішення конкурсної комісії
подається не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення про результати конкурсу. Учасник
конкурсу, який оскаржує рішення конкурсної
комісії, зобов’язаний повідомити про це відповідну конкурсну комісію з наданням копії скарги. Про результати розгляду скарги
НАДС повідомляє учасника конкурсу, який
подав скаргу, не пізніше 14 календарних днів
з дня надходження скарги та, в разі встановлення факту порушення, направляє керівнику державної служби в державному органі, в
якому проводився конкурс, обов’язкову для
виконання вимогу про скасування результатів конкурсу.
Відповідно до статті 30 Закону України
«Про державну службу» [3] та пунктів 64 та
67 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби [4] рішення конкурсної комісії стосовно переможця конкурсу
та другого за результатами конкурсу кандидата на посади державної служби скасовується та проводиться повторний конкурс у
разі: встановлення факту порушення умов
конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати; якщо за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади; виявлення
за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття
вакантної посади державної служби; незгоди
переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування під час призначення
на посаду державної служби вперше; відмови особи, призначеної на посаду державної
служби вперше, від складення Присяги державного службовця, якщо конкурсною комісією не визначено другого за результатами
конкурсу кандидата на зайняття вакантної
посади державної служби. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному
для проведення конкурсу. Водночас відповідно до статей 35 та 36 Закону України «Про
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державну службу» [3] передбачено, що у разі
незгоди особи з рішенням про встановлення
випробування або відмови особи від складення Присяги державного службовця застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття
вакантної посади державної служби.
Висновок. Проведення конкурсних відборів на посади державної служби є складним правовим процесом, який потребує детального вивчення нормативно-правової
бази та ознайомлення із практикою застосування. Розглядаючи особливості проведення
конкурсів на державній службі, ми аналізували норми чинного законодавства, здійснювали висновки та надавали практичні рекомендації для вдосконалення самої процедури
проведення конкурсів та полегшення роботи
працівників служб управління персоналом.
Оскільки обсяг наукової статті не дозволяє
повністю висвітлити всі правові аспекти
проведення конкурсу на зайняття вакантної
посади державної служби, вважаємо необхідним розвивати дану тематику в наступних
наукових публікаціях.
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ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Анотація
Метою статті є дослідження проблем використання форм публічно-приватного партнерства у сфері інновацій, імплементації «моделі потрійної спіралі» (більш тісного і конструктивного співробітництва між державою, приватним бізнесом та науковими установами) до законодавства України, а також напрацювання шляхів вирішення зазначених питань.
Наукова новизна. У статті доведено необхідність імплементації до законодавства поняття «суб’єкт господарювання у сфері інновацій». Акцентовано увагу на доцільності визначення особливого статусу Національної академії наук України у сфері відносин публічно-приватного
партнерства. Досліджено міжнародний досвід реалізації проектів публічно-приватного партнерства у сфері науки і техніки (зокрема, на прикладі Великобританії, Мексики та інших країн).
Проаналізовані наукові точки зору щодо актуальності запровадження в Україні основних форм
так званої «Приватної фінансової ініціативи» як прообразу сучасних моделей публічно-приватного партнерства. Запропоновано закріпити на законодавчому рівні функцію «мобільності капіталів/людських ресурсів», а саме: можливість продажу приватному партнеру-інвестору частини акцій державного акціонерного товариства (публічного партнера), можливість викупу
публічним партнером частини акцій товариства, створеного приватними особами.
Висновки. Активне запровадження в Україні «моделі потрійної спіралі» має складатися з
таких кроків: 1) активний розвиток шляхів використання інституційної/корпоративної форми ППП у сфері інновацій; 2) закріплення на законодавчому рівні функції «мобільності капіталів/людських ресурсів»; 3) імплементації до законодавства України поняття «суб’єкт господарювання у сфері інновацій»; 4) можливості під час реалізації проектів ППП у сфері інновацій
активно використовувати так звані саморегулівні організації у відносинах між партнерами.
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public-private partnership IN THE SCIENCE AND TECHNIQUE sphere
Abstract
The purpose of the article is the study of the problems of using the forms of public-private
partnership in the field of innovations, the problems of implementation of the «triple spiral model»
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(more close and constructive cooperation between the state, private business and scientific
institutions) to the legislation of Ukraine, as well as the development of ways to solve these problems.
Scientific novelty. The article proves the necessity of implementing the concept of «subject of
management in the field of innovations» in the legislation. The emphasis is placed on the expediency
of determining the special status of the National Academy of Sciences of Ukraine in the field of publicprivate partnership relations. The international experience of implementing public-private partnership
projects in the field of science and technology (in particular, on the example of Great Britain, Mexico
and other countries) is researched. The scientific points of view on the relevance of the introduction
into Ukraine of the main forms of the so-called «Private Financial Initiative» in Ukraine are analyzed
as a prototype of modern models of public-private partnership. It is proposed to consolidate at the
legislative level the function of «mobility of capital / human resources», namely: the possibility of
selling to a private partner-investor the shares of a state-owned joint-stock company (public partner),
the possibility of redemption by a public partner of shares of a company created by private individuals.
Conclusions. The active introduction of a «triple helix» model in Ukraine should consist of the
following steps: 1) active development of ways to use the institutional / corporate form of PPP in
the field of innovation; 2) Legislative consolidation of the function of «mobility of capital / human
resources»; 3) the implementation of the concept of «business entity in the field of innovation» to the
legislation of Ukraine; 4) opportunities for the implementation of PPP projects in the field of innovation
actively use so-called self-regulatory organizations in the relationship between partners.
Key words: public-private partnership, innovations, science, Triple Helix Model.
Постановка проблеми. Відносини публічно-приватного партнерства (ППП) є потребою життя сучасного суспільства, в якому
ринкові засади економіки мають поєднуватися із соціальним її спрямуванням, а значить – 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
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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 статті є дослідження партнерських відносин між суб’єктами публічного та
приватного / наукового секторів у сфері розробки та підтримки інноваційних технологій, а також напрацювання шляхів вирішення
законодавчих проблем у даній сфері.
Виклад основного матеріалу. Міжнародний досвід реалізації проектів публічно-приватного партнерства (ППП) у сфері інновацій дозволяє виокремити ряд країн, законодавство яких є найбільш прогресивним
у даній сфері:
1. Мексика. Федеральний закон Мексики «Про державно-приватне партнерство»
від 15.01.2012 [2] є основним федеральним
нормативно-правовим актом, що регулює
основи, умови, форми та механізми державно-приватного партнерства в цій країні.
Згідно зі статтею 3 Федерального закону Мексики «Про державно-приватне партнерство» у якості проекту ППП може бути
реалізована будь-яка схема партнерства для
розробки та запуску продуктивних інвестиційних проектів (у тому числі так званих наукових «старт-апів»), прикладних досліджень
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та/або технологічних інновацій. В останньому випадку агентства мають змагатися на
рівних умовах для розвитку проектів з установами вищої освіти, науковими установами,
а також технологічними закладами країни,
що здійснюють свою діяльність у сфері інновацій.
До схем ППП у сфері науки та техніки
застосовуються керівні принципи підтримки наукових досліджень, технологічного
розвитку та інновацій відповідно до Федерального закону Мексики «Про науку і техніку» [3, c. 304].
Крім того, у разі реалізації проектів, перерахованих у статті 3 вищевказаного Федерального закону Мексики, пов’язаних із
інноваціями та технологічним розвитком,
вимагається додаткове затвердження проекту Науково-технічним консультативним форумом, відповідно до положень, закріплених
у Федеральному законі Мексики «Про науку
і техніку». Для аналізу та затвердження цих
проектів Науково-технічним консультативним форумом такі проекти повинні відповідати керівним принципам підтримки наукових досліджень, технологічного розвитку та
інновацій у відповідності до законодавства
Мексики [3, c. 305].
2. Росія. У Стратегії розвитку науки і інновацій в Російській Федерації на період до
2015 року [4] (пункт 4 розділу 4.4) в якості
одного з основних заходів щодо модернізації економіки на основі технологічних інновацій вказано «формування загальних умов
для розвитку державно-приватного партнерства в сфері інноваційної діяльності» шляхом: а) створення механізмів участі підприємницького сектору у формуванні прогнозів
технологічного розвитку Російської Федерації і визначенні пріоритетних напрямків розвитку науки, технологій і техніки Російської
Федерації, переліку критичних технологій
Російської Федерації і пріоритетів технологічного розвитку країни; б) вдосконалення
механізму та порядку формування профільних федеральних цільових і відомчих програм, маючи на увазі забезпечення участі
підприємницької спільноти в розробці концепцій і проектів програм; в) розширення
практики взаємодії федеральних органів виконавчої влади і підприємницької спільноти при розміщенні державного замовлення
(експертизі конкурсних заявок) в сфері нау3/2019

ки та інноваційної діяльності; г) забезпечення розвитку системи найважливіших інноваційних проектів державного значення, включаючи розширення обсягів їх бюджетного
фінансування, встановлення порядку (методології) їх формування та реалізації в рамках
федеральних цільових програм; д) розробки
механізмів використання коштів Інвестиційного Фонду Російської Федерації на розвиток
інноваційної діяльності, включаючи найважливіші інноваційні проекти державного
значення; е) формування стратегій розвитку
інноваційно-активних територій (включаючи наукові містечка, технополіси), особливих
економічних зон техніко-прикладного типу;
є) розробки порядку створення центрів
трансферу технологій, утворених на базі державних наукових центрів Російської Федерації, вищих навчальних закладів, інститутів
Російської академії наук і галузевих інститутів; ж) державної підтримки формування та
розвитку регіональних інноваційних кластерів; з) формування заходів державного стимулювання капіталізації інтелектуального
потенціалу промислових підприємств, у тому
числі з метою підвищення їх інвестиційної
привабливості та інші.
3. Китайська Народна Республіка. У
Китаї здійснює свою діяльність Центр досліджень державної політики Китаю, який є науковим центром Національної Комісії з розвитку та реформування Китаю. До функцій
Центру входить сприяння досягненню цілей
товариства з процвітання і розвитку через
здійснення державно-приватних партнерств
шляхом оптимізації взаємодії між органами
державної влади, науковцями та підприємцями з метою накопичення та аналізу сукупного досвіду в сфері державно-приватних
партнерств для досягнення надалі отримання послуг прийнятної якості за доступною
ціною [5].
4. Швейцарія. У Швейцарії на даний
момент створена і успішно діє Швейцарська
асоціація державно-приватних партнерств
(Association PPP Suisse), яка була заснована
в Берні 19 травня 2006 року з метою «представлення Швейцарської Конфедерації, а
також швейцарських кантонів і міст в економічному та науковому середовищі». До основних напрямків діяльності Швейцарської
асоціації державно-приватних партнерств
входить, подальше впровадження в Швей-
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царії інституту державно-приватного партнерства в якості однієї з можливих моделей
забезпечення надання державних послуг, а
також сприяння стандартизації здійснення
державно-приватних партнерств. Також метою діяльності Швейцарської асоціації державно-приватних партнерств є забезпечення
формування уявлення про державно-приватне партнерство як певний стандарт якості в
галузі співпраці між державою і приватним
сектором в економіці та науці, який гарантує захист громадських інтересів, забезпечує
тривалий успіх реалізованих проектів, а також є такою формою взаємодії, яка абсолютно взаємовигідна для публічного та приватного секторів [6; 7].
5. Японія. Активне використання в Японії механізмів ППП зародилося в 1980-х роках
20 століття, коли в рамках проведення економічних реформ у законодавстві з’явилося
поняття «третього сектору» [8, c. 3] (наукова
сфера, дещо середнє між публічним та приватним секторами).
Наразі співпраця публічного, приватного
та наукового секторів характеризується дуже
тісними зв’язками, що знайшло своє відображення у законодавстві, зокрема Закон Японії «Про приватну фінансову ініціативу» [9]
містить поняття «концесійні права». Орган
державної влади зберігає за собою право
власності на об’єкт державної інфраструктури, проте отримує при цьому значного розміру грошові виплати за відмову від права на
експлуатацію об’єкта, що дозволяє державному партнеру використовувати доходи, одержані з експлуатації об’єкта, на покриття зроблених витрат, а приватному партнеру здійснювати експлуатацію об’єкта з урахуванням
власного досвіду та застосуванням інноваційних наукових технологій з метою збільшення
розмірів власних доходів, при цьому всі ризики лежать на приватному партнері [10].
Таким чином, як слідує з успішного досвіду зарубіжних країн, тісна співпраця (т. зв.
«переплетення») держави, бізнесу та науки
на засадах ППП створює потужний стимул
для зростання економічного добробуту населення.
Зазначене дозволило Г. Іцковіцу та
Л. Лейдесдорфу розробити теорію «потрійної спіралі» (Triple Helix Model) [11]. Національна інноваційна система у теорії «потрійної спіралі» характеризується утворенням
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складних взаємних (не односторонніх) інфраструктурних зв’язків між трьома елементами (наукою, бізнесом і державою) та виникненням гібридних організаційних форм,
що сприяють поширенню інновацій. Учасники НІС активно взаємодіють між собою через
обмін фінансовими, майновими та інтелектуальними ресурсами, формуючи при цьому
різні організаційно-правові форми, відповідальні за інновації. У результаті такого процесу створюються інкубатори, наукові парки,
венчурні фонди та інші особливі учасники інноваційної інфраструктури [12].
Основними перевагами моделі «потрійної спіралі» при реалізації проектів ППП у
сфері інновацій слід вважати такі:
1) можливість широкого використання
інституційної/корпоративної форми ППП
шляхом засновництва спільних інноваційних підприємств та забезпечення трансферу
технологій на ринок; при цьому засновниками відповідних підприємств виступають
наукові установи разом із суб’єктами підприємницької діяльності. Виходячи з концепції партнерства в інноваційній сфері, що
будується на співінвестуванні ресурсів, вкладів сторін та передбачає розподіл ризиків і
прибутків відповідно до встановлених угод,
спільна діяльність з об’єднанням вкладів
без утворення юридичної особи відбувається за типом договору простого товариства.
Інституціоналізація передбачає створення
корпоративної юридичної особи, заснованої
на змішаній приватно-державній або приватно-комунальній власності. Це може бути як
підприємство (господарське товариство), так
і об’єднання підприємств [12];
2) «мобільність» спеціалістів (професіоналів) з однієї спіралі в іншу, наприклад, з
публічного управління (публічної служби) –
в бізнес, з бізнесу – в науку, з науки – до публічної служби [12];
3) можливість залучення додаткових
інвесторів для створення інноваційних центрів, що забезпечуватимуть об’єднання ресурсів науки та виробництва для активізації
прикладних досліджень, у тому числі міждисциплінарних. Причому до суб’єктів публічного права належать не лише суб’єкти
державного управління, а й державні установи, організації та об’єднання у сфері вищої
освіти та науки, які є ключовими суб’єктами,
що генерують інновації;
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4) можливість використання саме партнерських відносин у сфері господарювання,
а не горизонтально-вертикальних (зокрема,
заснованих на принципі «влада – підпорядкування»), що притаманно традиційному
господарському праву [13; 14, c. 32]. При цьому європейське розуміння відносин ППП у
сфері інновацій полягає в тому, що відповідні суб’єкти стають партнерами, а не «регуляторами» приватного сектору в інноваційній
діяльності. Зазначена співпраця досягається шляхом ініціативи суб’єктів публічного
управління щодо розробки стратегії розвитку країни або регіону, запровадження державних цільових програм тощо [15–17].
У партнерських відносинах суб’єкти беруть рівноправну участь і в обранні стратегії
інноваційного розвитку, і у формуванні інноваційної політики, і у визначенні пріоритетів. Ця сфера перестає бути прерогативою
державного управління, державної влади.
З іншого боку, держава починає активно залучатися до комерційних інноваційних проектів, створювати спільно із суб’єктами приватного права інноваційну інфраструктуру,
фонди фінансування інноваційної діяльності
на договірній або інстутиційній / договірній
основі [12].
Для відносин ППП в даному разі характерними (специфічними) ознаками є
такі [18, c. 50–51]:
- рівність сторін як щодо взаємних прав
і обов’язків, так і щодо фактичних можливостей (зокрема, у відносинах між публічною
владою та науковими установами перша втрачає свої адміністративно-розпорядчі повноваження, що у свою чергу, суттєво знижує корупційний фактор та сприяє залученню інвестицій до національної економіки України);
- для встановлення партнерських відносин має бути висловлена згода усіх учасників, при цьому такі відносини мають фідуціарний (довірчий) характер, що дозволяє
відмежувати їх, зокрема від корпоративних
правовідносин;
- при використанні партнерських відносин управління відбувається спільно усіма
партнерами («управління справами»), при
цьому інтереси партнерів мають збігатися
(поєднуватися, зливатися) щодо цілей спільного співробітництва;
- підставою припинення партнерських
відносин у більшості випадків є припинен3/2019

ня (розірвання) відповідного договору. При
цьому якщо відносини між партнерами опосередковані створенням господарської організації корпоративного типу (зазвичай,
господарського товариства) або об’єднання
підприємств, роль договору у такому разі є
менш значною, оскільки для припинення
юридичної особи має бути дотриманий відповідний юридичний порядок, який включає в
себе: прийняття загальними зборами рішення
про припинення товариства у певний спосіб,
створення ліквідаційної комісії, задоволення
вимог кредиторів, складання фінансового балансу, розподіл майна, що залишився після задоволення вимог кредиторів та інше;
5) ефективна взаємодія держави (територіальної громади), науки та суб’єктів підприємництва (промислових підприємств),
яка поєднує у собі організацію та безпосереднє здійснення інноваційної діяльності і
сприяє утворенню характерних гібридних
структур (організаційно-правових форм),
які пов’язують функції суб’єкта інноваційної
діяльності та інноваційної інфраструктури.
Це такі типові для інноваційної сфери партнерські структури, як технологічні та наукові
парки, технополіси, венчурні фонди, інноваційні кластери, які є особливими господарськими об’єднаннями [19–21]. Більше того,
на рівні Європейського Союзу розроблені
стандарти з обсягу фінансової участі публічного партнера бюджетними коштами в таких
партнерствах [22].
Висновки. Таким чином, активне запровадження в Україні «моделі потрійної спіралі» має складатися з таких кроків:
1) активний розвиток шляхів використання інституційної/корпоративної форми
ППП у сфері інновацій, а саме:
- можливості заснування публічного
акціонерного
товариства/господарського
об’єднання за участю публічного партнера,
приватного партнера-інвестора та так званого «суб’єкта третього сектору», причому під
останнім слід розуміти суб’єкт господарювання, основним завданням якого має стати
інноваційна діяльність, тобто діяльність, що
спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [23];
- закріпити на законодавчому рівні особливий статус Національної академії наук
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державне управління
України [24] як спеціально Уповноваженого
органу у сфері ППП (за напрямом «інновації»). Одним із основних завдань Національної академії наук України має стати координація діяльності партнерів в межах реалізації
проекту ППП у сфері інновацій, схвалення
відповідних проектів у визначених законом
випадках (наприклад, у разі реалізації проектів ППП в оборонній галузі), а також консультативно-дорадчі функції;
- закріпити на законодавчому рівні
функцію «мобільності капіталів / людських
ресурсів», а саме: можливість продажу приватному партнеру-інвестору частини акцій
державного акціонерного товариства (публічного партнера), можливість викупу публічним партнером частини акцій товариства, створеного приватними особами [25].
Під мобільністю людських ресурсів слід
розуміти дослідницьку мобільність, тобто
перехід наукових працівників державних
установ у приватні компанії із збереженням наукової посади, а також заснування
ними підприємств на основі використання
об’єктів інтелектуальної власності, отриманих у результаті виконання своїх службових
обов’язків (по аналогії із Законом Франції
«Про інноваційну діяльність та дослідження»
1999 року) [26];
2) імплементувати у законодавство
України поняття «суб’єкт господарювання
у сфері інновацій», тобто інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк,
технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор
тощо) або інша наукова установа, організація або підприємство (включно з вищими навчальними закладами), які мають відповідну
матеріально-технічну базу для проведення
наукових інноваційних досліджень та мають
право брати участь в реалізації проектів ППП
у сфері інновацій. Зазначена імплементація передбачає доповнення частини першої
статті 1 Закону України «Про інноваційну діяльність» абзацом відповідного змісту;
3) забезпечити можливість під час реалізації проектів ППП у сфері інновацій активно
використовувати так звані саморегулівні організації у відносинах між партнерами. Науковці справедливо зазначають, що збалансоване урахування публічних і приватних
інтересів у відносинах ДПП досягається завдяки: (1) державному регулюванню економікою, покликанням якого є забезпечення
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публічних інтересів, та (2) саморегулюванню цих відносин безпосередньо їх учасниками (з урахуванням специфіки проектів ДПП,
суб’єктного складу, можливостей партнерів і,
відповідно, їх обов’язків щодо реалізації проектів ДПП). Основними засобами такого саморегулювання є договори, що укладаються
в рамках ДПП, установчі та внутрішні документи партнерів (що особливо актуально за
інституційної / корпоративної форми ДПП,
відповідно до якої реалізація проектів ДПП
зазвичай покладається на спільне підприємство за участю партнерів / СП або спеціально
створене для цього [27, с. 147– 148]) та інших
учасників відносин ДПП, акти рекомендаційного характеру (є загальноприйнятими в ЄС
та інших країнах ринкової економік [28–32]).
Саморегулювання відносин в рамках
ППП передбачає не лише факт укладення
договору ППП з фіксацією прав та обов’язків
його сторін, а і можливість укладення ними
інших договорів, спрямованих на забезпечення реалізації суспільно важливих інвестиційних проектів ППП. Подібне співвідношення загального та спеціального регулювання
законодавець застосував щодо договорів
про трансфер технологій, закріпивши положення, відповідно до якого під час передачі
(трансферу) технологій укладаються договори, визначені Цивільним кодексом України,
щодо розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності з урахуванням вимог спеціального закону щодо договорів про
трансфер технологій [33, ст. 19–21].
При цьому саморегулювання відносин
ППП у сфері інновацій може відбуватися також шляхом створення саморегулівних організацій, засновниками яких є мають стати
приватні інвестори разом із «суб’єктами третього сектору», з метою, в тому числі, захисту прав та інтересів своїх членів від недобросовісної поведінки партнерів (зокрема,
порушення ними умов добросовісної конкуренції та антимонопольних вимог).
Відповідно, саморегулівні організації
мають стати так званими «допоміжними»
партнерами в рамках реалізації проекту ППП,
тобто їх участь у ППП регламентується виключно договором між партнерами.
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ПРИНЦИПИ ВРЯДУВАННЯ ЄС ТА ВПРОВАДЖЕННЯ БАГАТОРІВНЕВОЇ
МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Анотація
У статті досліджено процеси реформування сучасної системи державного управління та
місцевого самоврядування і запропоновано розглянути можливість введення п’ятирівневої
моделі публічного управління, алгоритм якої дозволяє застосувати нові підходи до функціонування системи врядування, а використання європейського досвіду щодо впровадження принципів ЄС надає можливість оновити правила і процеси у врядуванні.
Метою статті є дослідження можливостей впровадження принципів врядування ЄС та
багаторівневої моделі публічного управління в Україні, формулювання деяких пропозицій та
рекомендацій теоретичного і практичного значення.
Наукова новизна статті полягає в аналізі принципів врядування ЄС: відкритості, участі, підзвітності, ефективності та злагодженості з можливістю їх впровадження в нову
управлінську систему України. В центрі уваги п’ятирівневої моделі публічного управління громадянин, а на субнаціональному рівні представлені органи місцевого самоврядування з виконавчими комітетами. Багаторівневе публічне управління та впровадження принципів врядування ЄС дозволяють сформувати нові підходи до функціонування комплексу механізмів між
різними рівнями влади, між владою і суспільством, владою і людиною, що, своєю чергою, створює належні умови для розвитку громадянського суспільства.
Висновок. Перетворення громіздкої сучасної моделі державного управління, місцевого
самоврядування на п’ятирівневу модель публічного управління надасть можливість: оптимізувати / спростити управлінську систему; впровадити нові органи публічної влади на 2, 3,
4-му рівнях, що дозволить усунути двовладдя, дублювання функцій, зменшити витрати, змінити структуру функціонування механізмів публічного управління та адміністрування; модернізувати весь комплекс механізмів публічного управління та публічного адміністрування;
запровадити нові механізми прямої дії; розширити коло суб’єктів публічного управління та
адміністрування для забезпечення активної, всебічної взаємодії у виробленні спільних рішень;
спростити чинне законодавство; створити умови для повноцінного розвитку громадянського
суспільства в Україні.
Ключові слова: державне управління, місцеве самоврядування, публічне управління, громадянське суспільство, механізми публічного управління.
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PRINCIPLES OF EU GOVERNANCE AND IMPLEMENTATION
OF THE multilevel MODEL of PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE
Abstract
In the article the author investigates the processes of reforming the modern system of public administration and local self-government, and proposes to consider introducing a five-level model of
public administration, the algorithm of which allows to propose new approaches to the functioning of
the governance system, and the use of European experience in the implementation of the EU system of
management principles provides the ability to update the rules and processes in the management.
The purpose of the article is to study the possibilities for introducing EU governance principles
and the multi-level model of public administration in Ukraine, formulating some proposals and recommendations of theoretical and practical importance.
The scientific novelty is to analyze the principles of EU governance: openness, participation, accountability, efficiency and coherence with the possibility of their introduction into the new administrative system of Ukraine. The focus is on the five-tier model of public administration, and on the sub-national level local government bodies are represented by executive committees. Multilevel public administration and the implementation of EU governance principles allow formulating new approaches to
the functioning of a set of mechanisms between different levels of government, between the government and society, government and man, which in turn creates the right conditions for the development
of civil society.
Conclusions. The transformation of a cumbersome modern model of public administration, local
self-government into a five-level model of public administration provides an opportunity: to optimize /
simplify the management system; introduce new public authorities at levels 2, 3, 4, which eliminates
dual power, duplicate functions, reduce costs, change the structure of the functioning of public administration and administration mechanisms; to modernize the entire complex of mechanisms of public administration and public administration; to introduce new mechanisms of direct action; to expand the
circle of subjects of public administration and administration in order to ensure active, comprehensive
interaction in the joint decisions made; to simplify the current legislation than to increase its accessibility to a larger number of participants; create conditions for the full development of civil society in
Ukraine.
Key words: public administration, local government, civil society, mechanisms of public administration.
Постановка проблеми. Реформування
системи державного управління та місцевого
самоврядування передбачає, що у врядуванні
мають оновитися правила, процеси, поведінка акторів. Крім того, перетворення діючої
управлінської системи необхідно здійснювати з одночасною модернізацією, оновленням
комплексу механізмів публічного управління
та публічного адміністрування, і не просто у
загальній системі, а з одночасним баченням
алгоритму функціонування нової багаторівневої моделі урядування. Основні вектори,
які потрібно враховувати при вирішенні таких складних завдань, залишаються незмінними:
– розширення участі суб’єктів публічного управління у вироблені спільних рішень;
– активне, всебічне спілкування з громадськістю;
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– спрощення законодавства з метою підвищення його доступності та інші,
тобто створення умов для розвитку громадянського суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Широкий спектр зазначеної проблематики висвітлюється у працях таких науковців,
як: І. Бегей, М. Бойчук, Є. Болотіна, О. Босак, К. Ващенко, О. Воробйова, А. Коваленко, А. Колодій, І. Кресіна, В. Куйбіда, І. Лопушинський, М. Міненко, І. Мищак, М. Пасічник,
О. Пухкал, А. Саханова, С. Серьогін, В. Толкованов, І. Трофімова та багатьох інших. Деякі
аспекти висвітлювались і нами в монографічній роботі та статтях [1–3].
Метою статті є дослідження можливостей впровадження принципів врядування ЄС та багаторівневої моделі публічного
управління в Україні, формулювання деяких
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пропозицій та рекомендацій теоретичного і
практичного значення.
Виклад основного матеріалу. У своїй
монографічній роботі «Механізми взаємодії
громадськості з органами публічної влади в
Україні» ми звернули увагу на певні особливості, притаманні українцям і українському суспільству. Зважаючи на те, що у світі
не існує універсальної моделі, яку б можна
було 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 індивідуалістич-

них цінностей, а не общинних (громадівських). Враховуючи такі особливості, нами
було запропоновано авторське бачення нової
п’ятирівневої моделі публічного управління (без надання концепції, адже це не було
предметом нашого дослідження), в основу
якої був покладений принцип людиноцентризму (Рис. 1). Модель побудована за принципом значущості і структурно виглядає таким чином: 1 рівень: громадянин; 2 рівень:
територіальна громада, старостат (село, селище, місто); 3 рівень: місцева Рада депутатів
із підпорядкованим виконавчим комітетом
(рівень об’єднаних територіальних громад);
4 рівень: обласна (регіональна) Рада депутатів із підпорядкованим виконавчим комітетом; 5 рівень: центральні органи влади.

Рис. 1. П’ятирівнева модель публічного управління
Для того, щоб система ефективно запрацювала, у врядуванні мають оновитися
правила, процеси, поведінка, все, що впливає
на те, яким чином застосовується влада. Нагадаємо, у Білій книзі Європейського врядування (прийнята Європейською Комісією в
2001 р.) [4] в основі ефективного врядування зазначаються п’ять принципів: відкритість, участь, підзвітність, ефективність та
злагодженість. Використання досвіду ЄС, а
також впровадження нової моделі публічного управління, в свою чергу, допоможе здійснити й модернізацію комплексу механізмів
публічного управління та адміністрування,
створить належні умови для розвитку громадянського суспільства. Зупинимося докладніше.
I. Принцип відкритості для ефективного
врядування займає одну з ключових позицій.
Всі учасники публічної влади мають працювати більш відкрито, вони повинні активно
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обмінюватися інформацією стосовно того,
що робиться, що планується зробити, які рішення приймаються на кожному з рівнів у
горизонтальному і вертикальному вимірі:
центр і регіони; регіони і об’єднані територіальні громади; об’єднані територіальні громади і територіальні громади; територіальні
громади і громадяни (Рис. 2). А концепт «територіальна громада України» з пропозицією розробки нових механізмів публічного
управління із зворотним зв’язком у напрямах: «людина – територіальна громада України», «людина – територіальна громада –
об’єднана територіальна громада – регіон –
територіальна громада України», з удосконаленням тих, що вже напрацьовані: «людина –
територіальна громада», «людина – регіон»,
«об’єднана територіальна громада – регіон»
та інші, – мають створити належні умови для
найкращої реалізації принципу відкритості.
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Людина

Центр

ТГ
Територіальна
громада України

Регіон

ОТГ

Рис. 2. Схема інформаційного простору «територіальної громади України»
Обмін інформацією передбачає, що інформація повинна бути зрозумілою і доступною широкому загалу. Виконання цієї
умови важливо для вирішення проблеми налагодження довіри громадян до державних
і недержавних інституцій. Здійснення права
громадян на доступ до інформації має стати
одним із пріоритетів правил нового урядування [7].
За допомогою сучасних інформаційних
технологій необхідне створення спільного
інформаційного простору «територіальної
громади України» для відкритого обговорення громадянами загальних суспільно-політичних, соціально-економічних та інших питань [3].
II. Принцип участі. Підвищення результативності публічного управління напряму

суб’єкти
п’ятирівневого
упр-ня

залежить від того, наскільки широке коло
осіб, державних і недержавних інституцій
задіяні у всьому процесі – від планування
тих чи інших рішень до їх впровадження. Як
правило, збільшення участі посилює довіру у
кінцевий результат ухваленого рішення і до
інституції, що його імплементує. Отже, реалізації цього принципу якнайкраще відповідає
п’ятирівнева модель публічного управління
(Рис. 1), яка і передбачає в управлінні таку
участь (Рис. 3). Багаторівневе партнерство
означає, що до процесів вироблення та здійснення державної, регіональної і місцевої
політики можуть включатися суб’єкти всіх
рівнів управління: регіонів, ОТГ, ТГ і навіть
громадяни (відповідно до питань, які розглядаються).

Спільне
рішення

Результат:
релевантність
якість
ефективність

Рис. 3. Схема участі і результативності п’ятирівневого публічного управління
III. Підзвітність. П’ятирівнева модель
також передбачає, що ролі суб’єктів публічного управління як у законодавчому, так і у
виконавчому процесах є всім зрозумілими.
Кожна з державних і недержавних інституцій
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має відповідати за свою діяльність. Ясність
і відповідальність вимагається на кожному
рівні управління від усіх акторів, задіяних у
розробці і впроваджені державної, регіональної і місцевої політики.
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Громадянин

Інститути

громадянського

суспільства

Територіальні органи
центральних органів
виконавчої влади

Органи місцевого
самоврядування

Рис. 4. Схема підзвітності у системі п’ятирівневого публічного управління
Принцип підзвітності реалізується набагато краще, коли в системі публічного управління законодавчо чітко визначені повноваження усіх учасників процесу, без прогалин,
дублювань, «двовладдя» і т. ін.[2]. Запропонована схема наглядно демонструє, як підзвітність має бути організована на кожному
рівні багаторівневого врядування (Рис. 4).
IV. Ефективність – ще один важливий
принцип нової системи урядування, яка має
бути не лише ефективною, а й своєчасною,
охоплювати всі сфери суспільства завдяки
чітко поставленим завданням, визначеним
оцінкам майбутнього впливу, а також використанням попереднього досвіду. Реалізація

принципу ефективності залежить і від впровадження принципу пропорційності, особливо у відношенні центру з регіонами; регіону
з об’єднаними територіальними громадами;
ОТГ із територіальними громадами (селами,
селищами, містами) (Рис. 5).
Особливо неприпустимим є порушення
принципу пропорційності у кадровій та бюджетній політиці на будь-якому рівні управління, більшою мірою це стосується центрального 5-го рівня. Порушення принципу
тягне за собою корупційні наслідки, нерівномірне економічне зростання регіонів та ін., а
головне – знижується загальна ефективність
всієї управлінської системи.

1) завдання
2) оцінки
майбутнього
впливу

Ефективність

3) використання
попереднього
досвіду

Рис. 5. Схема ефективності у системі п’ятирівневого публічного управління
V. Принцип узгодженості вважаємо одним із найскладніших у реалізації багаторівневого урядування. Потреба у впровадженні цього принципу існує внаслідок багатьох
факторів, один з яких – різноманітність регі3/2019

онів нашої держави. Узгодження з представниками регіональних інституцій публічної
влади рішень, які приймаються на 5-му рівні – центральними інституціями – сприятиме підвищенню ефективності таких рішень
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(Рис. 6). Але для цього необхідно провести
адміністративно-територіальну реформу і
24 області зменшити до оптимальної кількості регіонів. Це не має позначитись на
зменшені кола учасників публічного врядування, а лише полегшити процес узгодження. Оптимізація на місцевому рівні вже відбувається на виконання Закону України від
05.02.2015 р. № 157-VIII «Про добровільне

об’єднання територіальних громад» [5]. Зміни поки мало відчутні, адже залишається
стара управлінська система, але принцип
узгодженості також потрібно враховувати.
Рішення, які приймаються на кожному
рівні багаторівневого урядування, мають
бути легкозрозумілими для реалізації узгоджених дій.

Регіон
Регіон

Регіон

Центр
Регіон

Регіон

Узгодження

Рішення

Рис. 6. Схема узгодженості у системі п’ятирівневого публічного управління
Таким чином, п’ять принципів ефективного врядування – відкритість, участь, підзвітність, ефективність та злагодженість, –
зазначених у Білій книзі Європейського
врядування як перевірений досвід, необхідно використовувати для впровадження
у вітчизняну систему публічного управління. Модель п’ятирівневого урядування, яку
ми пропонуємо, дозволяє реалізувати всі ці
принципи, що наглядно продемонстровано
схемами. Використання досвіду ЄС (з адаптацією), впровадження моделі багаторівневого
публічного управління одночасно допоможе
здійснити й модернізацію комплексу механізмів публічного управління та адміністрування в нашій країні.
Зазначимо, реформою передбачається
перетворення системи державного управління, місцевого самоврядування в систему
публічного управління через залучення до
процесу нових акторів: представників громадськості, бізнесу, конфесійних інституцій
та інших, а це тягне за собою і включення
недержавних механізмів управління. Створення нової системи має подолати відчуження громадян від управлінських процесів,
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перекладання відповідальності за власний
добробут і добробут держави лише на державні інституції. Отже, нова система повинна
будуватися за участю широкого кола учасників, на партнерських зв’язках та базуватися на принципах, про які йшла мова, а також
принципах пропорційності, субсидіарності та
інших. Таким чином, модернізація комплексу
механізмів публічного управління передбачає виконання наступних завдань:
– змінення структури відносин органів
влади всіх рівнів із громадянським суспільством. Створення нових правил поведінки
усіх сторін з метою покращення діалогу, підвищення якості консультацій та відповідальності за їх результат, а це, в свою чергу, сприятиме відкритості організованому громадянському суспільству;
– залучення досвіду і навичок представників регіональних і місцевих інституцій
до державної політики. Тобто держава має у
більш повному обсязі використовувати потенціал гнучкості для кращого впровадження політики на місцях. Чим активнішою буде
участь представників недержавних інституцій у державній політиці, тим краще вони бу-
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дуть підготовлені до інформування громадськості на регіональному і місцевому рівні;
– впровадження багаторівневого урядування, яке передбачає, що кожен із його учасників робить свій внесок відповідно до своїх
можливостей для досягнення спільного успіху.
Приклад використання механізму публічного управління щодо ухвалення бюджету об’єднаної територіальної громади (3-й
рівень п’ятирівневої моделі) буде виглядати
наступним чином:
1) Підготовка проекту бюджету і відповідного рішення управлінням фінансів виконавчого комітету Ради місцевого самоврядування (за пропозиціями розпорядників бюджетних коштів: ТГ (старостати), управління
освіти, культури, охорони здоров’я та інших).
Винесення проекту на розгляд Ради.
2) Розгляд проекту бюджету в Раді (з
одночасним оприлюдненням документу на
сайті для надання можливості ознайомитися
кожному громадянину):
– на засіданнях постійних профільних
комісій Ради (депутатів) за участю розпорядників бюджетних коштів;

– на громадській раді за участю громадськості, представників громадських організацій: бізнесу, молоді, ветеранів та інших;
– на засіданні колегії (орган, в складі
якого голови постійних комісій Ради, керівники політичних фракцій і груп) для зведення пропозицій.
3) Повернення документу в управління
фінансів для підготовки остаточного варіанту рішення на сесію.
4) Прийняття рішення на сесії Ради.
5) Опублікування рішення бюджету в
місцевих засобах інформації; розміщення документу на сайті Ради місцевого самоврядування.
Аналогічно розглядаються і ухвалюються будь-які інші питання на кожному рівні
багаторівневої системи урядування. Відкрито, за широкої участі, підзвітності, злагоджено та з ефективним результатом, адже задіяний механізм стримувань і противаг. Приклад того, як має бути організоване публічне
управління в органах влади, представлений
на Рис. 7.

Рада депутатів із
підпорядкованим
виконавчим комітетом

Управління виконавчого
комітету

Постійні комісії
Ради;
представники
відповідних ТГ,
розпорядники
бюджетних коштів

Громадяни

(через Інтернет
ресурси)

Громадська рада
за участі
громадськості, ГО:
молоді, ветеранів,
бізнесу та інших

Механізм
стримувань і противаг

Державні
механізми публічного
Колегія Ради
адміністрування

за участі голів постійних комісій;
голів політичних фракцій і груп

Управління
виконавчого комітету

Сесія Ради

Державні
механізми
публічного
Оприлюднення
в ЗМІ
адміністрування

Рис. 7. Схема ухвалення рішення на 3–4 рівнях багаторівневого урядування
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Не викликає сумнівів, що ухвалені таким
чином рішення слугуватимуть на користь суспільства, а не окремих його груп і представників. Це шлях до розвитку справжнього громадянського суспільства, адже створюються
умови для розкриття потенціалу індивіда.
В комплекс нових механізмів закладено механізм прямої дії: «людина – територіальна
громада»; «людина – об’єднана територіальна громада»; «людина – регіон»; «людина –
територіальна громада України». Такі новації
відповідають Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні, яка була ухвалена
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 01.04.2014 р. № 333-р [6].
Висновки. Перетворення громіздкої сучасної моделі державного управління, місцевого самоврядування на п’ятирівневу модель
публічного управління надасть можливість:
оптимізувати / спростити управлінську систему; впровадити нові органи публічної влади на 2, 3, 4-му рівнях, що дозволить усунути
двовладдя, дублювання функцій, зменшити
витрати, змінити структуру функціонування
механізмів публічного управління та адміністрування; модернізувати весь комплекс
механізмів публічного управління та публічного адміністрування; запровадити нові механізми прямої дії; розширити коло суб’єктів
публічного управління та адміністрування
для забезпечення активної, всебічної взаємодії у виробленні спільних рішень; спростити
діюче законодавство, чим підвищити його доступність більшому колу учасників; створити
умови для повноцінного розвитку громадянського суспільства в Україні. Алгоритм функціонування багаторівневої моделі урядування дозволить запропонувати нові підходи до
функціонування нової системи, а використання європейського досвіду щодо впровадження принципів відкритості, участі, підзвітності, ефективності та злагодженості – оновити
правила і процеси в урядуванні.
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На сьогодні становлення державно-громадської комунікації визначається вченими
як процес розвитку комунікаційного продукту,
що, в першу чергу, сприяє розвитку динаміки
в стосунках між політичними діячами та партіями, з одного боку, та основними засобами
масової інформації, з іншого боку, без особливої уваги та розгляду громадськістю. Ідея про
те, що державно-громадська комунікація – це
паливо для організаційного двигуна держави, ще не знайшла достатнього висвітлення
у сучасних методологічних дослідженнях вітчизняних вчених, які не ставили за мету до-

слідити сутність генези інформаційно-комунікативних систем та їх роль в концептуалізації
пріоритетності прав людини, торкаючись цих
питань лише побіжно, або звертаючись до їх
розгляду у зв’язку з вивченням інших процесів впровадження законотворчої системи. У
зв’язку з цим, монографія Чаплай І. В. «Державно-громадська комунікація як об’єкт наукового дослідження в Україні» є своєчасною
та обумовлена нагальними потребами державотворчої практики щодо осмислення теоретичних і практичних аспектів удосконалення
державної комунікаційної політики.

1
Чаплай І. В. Державно-громадська комунікація як об’єкт наукового дослідження в Україні. Одеса : КУПРIЄНКО СВ, 2018. 386 с.
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REVIEWS
Монографія має логічну послідовність
викладення результатів дослідження, а поставлені завдання є достатньо розглянутими
та завершені конкретними висновками і пропозиціями. Вона є завершеним самостійним
науковим дослідженням, яке досить повно
охоплює тему. Отримані результати мають
наукове та практичне значення. Наукові положення, висновки та рекомендації мають
достатнє емпіричне та теоретичне обґрунтування, що обумовлено використанням значної кількості наукової літератури, законодавчих та підзаконних нормативних актів України, правових актів та міжнародних документів за темою дисертаційного дослідження
(близько 300 джерел), що дало можливість
автору системно підійти до розробки критеріїв результативності та безпосередньої
ефективності державно-громадської комунікації.
У межах першого розділу автором здійснено теоретико-методологічний аналіз поняття та категоріального ряду комунікації
в державі та суспільстві, відповідно до чого
сформульовано основні положення, що розкривають зміст реалізації поставленої дослідницької мети. Заслуговує на увагу проведення теоретичної ідентифікації поняття
комунікації, що дозволило систематизувати
основні концепції та підходи до визначення її
змісту, схарактеризувати практико-прикладний характер її реалізації у різних сферах суспільного життя. З таких положень можна говорити про те, що у сучасних умовах суттєво
змінилося ставлення до комунікації.
У другому розділі визначено, що комунікація є важливою складовою підготовки та
прийняття державно-управлінських рішень.
До того ж у цьому контексті вона поліпшує
інституційну ефективність діяльності органів державної влади та вимірює певною
мірою управлінські спроможності уряду.
З’ясовані місце та роль інформаційно-комунікативних систем у концептуалізації пріоритетності прав людини й прав громадянина. Зазначено, що застосування інформаційно-комунікативних систем у державному
управлінні вважається вирішальним чинником для досягнення ефективності її економічного функціонування як специфічного
інституційного інструменту для реалізації
державної політики. Якість інформаційно-комунікаційних зв’язків між окремими суб’єк3/2019

тами державного управління визначається
низкою факторів. І це впливає на загальну
систематичну структуру всієї організації державного управління. Крім того, інформаційно-комунікаційні зв’язки також впливають
на якість потоків інформації, що здійснюються в межах усієї системи державної влади,
а також характеристики зовнішніх зв’язків
державного управління. Якість комунікаційного зв’язку може (але це не обов’язково
повинно бути) істотно залежати від використання інформаційно-комунікаційних технологій.
У третьому розділі Іриною Віталіївною обґрунтовано необхідність серйозного
осмислення та доопрацювання правового
механізму державного регулювання державним та громадським секторами. Визначено,
що сьогодні удосконалення механізму впровадження сучасних технологій інформаційної присутності та інформування громадян
про їхні права, зокрема про право вибору,
право відповідальності, є першим важливим
кроком до їхньої участі в процесі контролю
за виробленням та реалізацією державної
політики. Отримуючи повну інформацію, інститути громадянського суспільства можуть
ліпше оцінювати ефективність державного сектору і надавати свої пропозиції. Однак
важливо, щоб такий обмін був двостороннім:
від посадових осіб до громадян, і навпаки.
Це призводить до максимізації ефективності внутрішньо системного управління та до
якісних удосконалень зовнішньо-управлінської результативності як органів державної
влади, так громадського сектору загалом.
Заходи контролю під час управління обома
секторами мають бути безпосередньо пов’язані з використанням цих показників, як для
зворотного зв’язку, так і для прямого контролю. Це сприятиме виявленню нових стратегічних можливостей для досягнення цілей
контролю та забезпечуватиме здатність використовувати наявні можливості.
У четвертому розділі наукового видання
Чаплай І. В. визначено місце та роль комунікативних інструментів і технологій реалізації державних рішень у публічному управлінні. Сформульовано твердження про основні
характеристики налагодження ефективної
комунікативної взаємодії органів публічної
влади та інститутів громадянського суспільства в публічному управлінні. Конкретизо-
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вано сучасні інституціональні форми оптимізації комунікативних відносин у системі
взаємодії органів державної влади та громадськості. Аналіз проблем використання
інформаційно-комунікативних технологій у
процесі комунікативної взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського
суспільства дав можливість зробити висновок про те, що перехід до комп’ютерно-орієнтованих технологій надання державних
послуг, створення умов для їх розроблення,
апробації та впровадження, раціональне поєднання новітніх засобів із традиційними –
нелегка задача, що потребує розв’язання
цілого комплексу організаційних, навчально-методичних, матеріально-технічних та інших питань.
У п’ятому, заключному розділі, окреслено шляхи модернізації засобів і каналів громадянського впливу на публічну політику
України. Зокрема, особлива увага приділена
питанню реалізації стратегічного планування щодо громадського впливу на публічну
політику України, що потребує серйозних
змін застарілого стереотипного ставлення
до планування як до процесу, що повною мірою керований органами державної влади.
На перший план виходить необхідність нового розуміння планування, формування його
стійкого становища завдяки максимізації
рівня задоволеності громадян. У цьому контексті актуалізовано необхідність дослідити,
наскільки державно-громадська комунікація
як соціальний феномен сприяє розгортанню соціокультурної динаміки суспільства,
як трансформується суспільна свідомість

унаслідок розвитку відповідних комунікативних процесів. Зазначено, що стратегічне
планування механізмів і каналів громадського впливу на публічну політику в Україні,
запровадження новітніх моделей реалізації
системних реформ стають можливими завдяки активізації участі громадськості, що забезпечується відповідними комунікативними інструментами. Надано авторське визначення мети формування саморегулівної системи засобів і каналів громадського впливу
на публічну політику в Україні, що полягає у
реалізації заходів професійного, громадського саморегулювання для розвитку та удосконалення процесів державно-громадської
комунікації та визначення можливостей і
перспектив їх використання в Україні. Використовуючи міжнародний досвід формування державно-громадської комунікації, визначено основні, стратегічні цілі об’єднання та
інституційного зміцнення засобів і каналів
громадського впливу на публічну політику в
Україні.
Наукова значимість монографії Чаплай І. В. «Державно-громадська комунікація
як об’єкт наукового дослідження в Україні»
полягає у формуванні особливостей і тенденцій становлення та розвитку державно-громадської комунікації і, на основі цього, у визначенні практичних рекомендацій щодо її
удосконалення як важливої складової інформаційної діяльності органів державної влади,
яка забезпечує демократичність і соціальну
орієнтованість відповідних комунікативних
повідомлень та їх просування по всій державно-управлінській вертикалі.

***
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присвячений тематиці, що набула останнім
часом неабиякої гостроти й актуальності в
Україні. Суспільний запит на аналітику щодо
проблематики безпосередньої демократії,
народовладдя та електронного урядування
є доволі значним. Кризові явища останніх
часів, що охопили багато інститутів представницької демократії, обумовлюють необхідність приділення уваги й іншим формам
державно-політичних режимів або, принаймні, окремим їх елементам та інструментам, у
тому числі й таким, що реалізуються за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Водночас для нас проблематика прямої демократії не є новою або ж невідомим
полем для наукових досліджень. Наука конституційного права, у тому числі вітчизняна,
має достатню кількість напрацювань і досліджень у цьому напрямку, у тому числі порів3/2019

няльно-правових, історично-правових та в
царині зарубіжного конституційного права.
Проте слід визнати, що ще ніколи суспільний
запит на такі розробки у сфері прямої й електронної демократії не був таким гострим,
значущим, практично-спрямованим та очікуваним. Дійсно Україна перебуває на роздоріжжі обрання майбутньої моделі конституційної форми політико-правового режиму,
а тому аналізується і закордонний досвід, і
нові технологічні досягнення у сфері демократії.
У цьому відношенні розробки Українського інституту прямої демократії (UIDD)
та його очільника П. Куфтирєва, що представлені в журналі, є не тільки цікавими, а
й гостро необхідними. Нам відомо, що UIDD
тісно співпрацює з литовськими колегами,
із відомими швейцарськими фахівцями у
сфері прямої демократії, має своїх уповноважених представників у Німеччині, Швеції
та Швейцарській Конфедерації. Плідна міжнародна діяльність дозволяє UIDD виступа-
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ти помітним фаховим центром по розробці
конституційних законопроектів в Україні.
Напрацювання П. Куфтирєва та очолюваного
ним інституту видаються слушними, науково
обґрунтованими, методологічно зваженими,
цікавими й актуальними. У частині досліджень саме електронної демократії підходи
П. Куфтирєва носять піонерський характер і
вперше представлені в науці конституційного права України. Якщо проблематика прямої
демократії періодично досліджувалася вітчизняними конституціоналістами та теоретиками права, то правові аспекти саме електронної демократії залишаються і досі поза
увагою національної правової науки.
Слід відзначити і вагомі практичні розробки UIDD – це експертні моделі законо-

проектів про референдум, народні ініціативи, відгуки, запропоновані підходи внесення
змін та доповнень до Конституції України
щодо забезпечення народовладдя.
У цілому, слід привітати вихід спеціального випуску журналу «Eurasian Academic
Research Journal», присвяченого прямій електронній демократії, і сподіватися, що ця подія стане помітною віхою у розвитку науки
конституційного права та надасть поштовх
для подальших досліджень не тільки авторам цих матеріалів, але й іншим науковцям,
які зацікавляться відповідною проблематикою.

***
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