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LEGAL PRECEDENT AS A SOURCE OF LAW IN EUROPEAN COUNTRIES
Abstract
The purpose of the article is to analyze and rethink the legal force and significance of the
legal precedent for regulating legal relations arising in the field of public and private law, as well as
clarifying its role and place as a source of law at the present stage of development of the legal systems
of European counters, with an emphasis on Romano-Germanic legal family, by analyzing legislation
and researching the views of scientists from different states.
A review of scientific researches on this topic indicates that in different periods the problem of
the legal force of sources of law in general and the place of legal precedent among them, in particular,
have always been in the focus of attention of domestic and foreign scientists. However, considering the
precedent as a source of law, scientists focused on the judicial precedent – judicial law making, as a
result of considering specific cases containing a rule of conduct, that can be extended to other similar
cases, and this fact in its turn led to a certain one-sidedness of the study of the problems of legal
precedent.
Scientific novelty. The theoretical provisions and practical recommendations on using the legal
precedent in countries where it is not recognized as an official source of law have been developed, and
the position on the need to recognize the legal precedent as a source of law in countries of the RomanoGermanic legal family is substantiated.
The legal precedent was defined by the author as a legal regulation formulated in an act of an
authorized state body in the process of solving a specific legal issue in the absence or uncertainty of
its legislative regulation, which contains a legal principle (stare decisis) that is mandatory for use in
solving similar cases in the future.
Conclusions. The variety of reasons for the emergence of law, forms of its objectification lead to
the conclusion that the list of sources of law cannot be limited only by legislation, and the practical
application of a legal precedent becomes a necessary form of lawmaking, ensures the adaptability of
law to the needs of society and the dynamics of its development.
The need for precedent regulation is based on the dynamism of social life and the needs of the
adaptability of the law. It should be noted that the legal precedent is a general concept, since in
legal activity it is possible to distinguish judicial, administrative and other precedents. That is, «legal
precedent» is a complex concept that contains the result of a decision of a case by a law enforcement
body, which contains a legal principle (stare decisis) that is mandatory for use in solving similar cases
in the future, that is, in fact, it is a kind of model for regulating subsequent similar legal relations.
Now, scientists and practice lawyers are rethinking the meaning of precedent in the legal systems
of the countries of the Romano-Germanic legal family, including in Ukraine, whose doctrine previously
denied the possibility of the existence of legal norms in a different form, except for an official normative
legal act or an authorized provision
Key words: source of law, legal precedent, law, legal force, legal family.
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ПРАВОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ
Анотація
Метою статті є аналіз та переосмислення юридичної сили та значення правового прецеденту для регулювання правовідносин, що виникають у сфері публічного та приватного
права, а також з’ясування його ролі та місця як джерела права на сучасному етапі розвитку
правових систем європейських держав, з акцентом на романо-германській правовій сім’ї, шляхом аналізу законодавства та дослідження поглядів науковців різних країн.
Огляд наукових досліджень з даної тематики засвідчує, що в різні періоди проблематика
юридичної сили джерел права в цілому і місця правового прецеденту серед них, зокрема, завжди були у фокусі уваги вітчизняних та зарубіжних вчених. Проте розглядаючи прецедент як
джерело права, основна увага науковцями акцентувалась саме на судовому прецеденті – судової правотворчості, в результаті розгляду конкретних справ, що містить правило поведінки, може поширюватися на інші аналогічні випадки, і це, в свою чергу, зумовило певну однобічність дослідження проблематики правового прецеденту.
Наукова новизна. Розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо
особливостей використання правового прецеденту в країнах, де він не визнається офіційним
джерелом права, обґрунтовано позицію щодо необхідності визнання правового прецеденту
джерелом права у країнах романо-германської правової сім’ї .
Правовий прецедент було визначено автором як правоположення сформульоване в акті
уповноваженого державного органу у процесі вирішення конкретного правового питання за
відсутності або при невизначеності його законодавчої регламентації, яке містить юридичний
принцип (stare decisis) обов’язковий для застосування при вирішенні однорідних справ в майбутньому.
Висновки. Різноманіття причин виникнення права, форм його об’єктивації приводять до
висновку, що перелік джерел права не може обмежуватися тільки законодавством, а практичне застосування правового прецеденту стає необхідною формою правотворчості, що забезпечує адаптивність права до потреб суспільства та динаміки його розвитку.
Необхідність прецедентного регулювання базується на динамічності суспільного життя та потреб у адаптивності права. Слід зазначити, що правовий прецедент є родовим поняттям, оскільки в юридичній діяльності можна виокремлювати судові, адміністративні
та інші прецеденти. Тобто «правовий прецедент» – це комплексне поняття, що означає результат вирішення справи правозастосовчим органом, який містить юридичний принцип
(stare decisis) обов’язковий для застосування при вирішенні однорідних справ в майбутньому,
тобто фактично є своєрідним зразком для регулювання наступних аналогічних правовідносин.
Нині, науковцями та практиками відбувається переосмислення значення прецеденту в
правових системах країн романо-германської правової сім’ї, в тому числі і в Україні, доктрина
яких раніше заперечувала саму можливість існування правових норм в іншій формі, крім офіційного нормативного правового акта або санкціонованого положення.
Ключові слова: джерело права, правовий прецедент, право, юридична сила, правова сім’я.
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Formulation of the problem. Modern
political, economic and social integration
processes in the world cause tendencies of
rapprochement of legal families, therefore, the
issue of the legal force of various sources of law
in modern conditions, clarification of the role
and place of the legal precedent among them
require a corresponding comprehensive study.
Basically, scientists considered precedent
as a legal phenomenon inherent only to those
countries whose legal systems developed under
the influence of English law within the AngloSaxon legal family, while ignoring the actual
existence of a legal precedent as a source of law
in other legal systems of the world, where it was
de jure not recognized source of law from the
state, but de facto applied.
Analysis of recent research and
publications. The problem of including a
precedent in the system of sources of law in the
countries of the Romano-Germanic (continental)
legal family is not new; discussions on this
topic have been going on for a number of years,
both among domestic and foreign scientists. In
particular, E. Jenks, R. Walker, J. Baker, B. Cardozo and others made a significant contribution
to the development of this issue. Among the
domestic scientists deserve special attention the
works of T. Andrusyaka, L. Luts, N. Onishchenko,
N. Parkhomenko, P. Rabinovich, S. Shevchuk.
However, in connection with the everincreasing dynamics of social relations in our
time, the constant convergence of legal families,
the strengthening of the position of the legal
precedent among other sources of law in the
countries of the continental legal family, there
is a need to rethink traditional legal structures
and clarify the role and place of precedent in the
countries of the Romano-Germanic legal family
in general and the legal system of Ukraine in
particular.
The purpose of the article is to analyze
the legal force and significance of the legal
precedent for the regulation of legal relations
arising in the field of public and private law,
as well as clarify its role and place as a source
of law at the present stage of development of
the legal systems of European states, with an
emphasis on the Romano-Germanic legal family,
by analyzing legislation and researching the
views of scientists from different countries.
In addition, the historical aspects of the
entry of the precedent into a source of law
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require research, which will make it possible to
establish importance and necessity of the legal
precedent for legal systems, where it is not yet
de-jure recognized, although de-facto used.
Presentation of the main material. Now
there is a rethinking of the importance of the
role of precedent as a source of law in the
legal systems of the countries of the RomanoGermanic legal family, the doctrine of which
previously denied the very possibility of the
existence of legal norms in a different form
other than an official normative legal act or an
authorized norm.
The well-known scientist G. Demchenko,
considering the issue of the legal force of the
precedent, noted that the possibilities of law
making of the courts are at first very wide, but
their strength is determined by the legality of
the earlier decision [1, p. 167].
Integration processes in the world cause
a tendency for legal families to converge, in
connection with which in the countries of
«common law» there is a tendency for the
role of legislation to grow, in the formation of
continental law the role of judges is increasing,
who develop and supplement the norms of
written law.
Benjamin Cardoso at the beginning
of the 20th century noted the fact that the
analogy between the function of the judge and
the function of the legislator can be drawn
everywhere: while the legislator establishes the
general regulation of an abstract situation, the
judge bases his decision on the conditions of a
specific life situation [2, p. 119].
It should be noted that England is
traditionally considered the birthplace of
precedent. The law of this country is associated
with the formation of the principle of stare
decisis (the initial words of the Latin expression
stare decisis et not quetta movera – «to stand
on the decision and not violate the established
order»), which testifies, on the one hand, to
the recognition of the precedent by the state
as sources of law and, on the other hand,
it determines the mandatory nature of the
principle underlying the decision, and thus
gives it the character of a generally binding
rule of conduct. In the scientific literature it is
noted that in England the common law begins
the process of its formation after the Norman
conquest, although there is no unanimity among
scientists in this [3, p. 162; 4, p. 13; 5, p. 259].
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Determining the place of precedent among
the sources of law in countries of civil law, it
should be noted that the Romano-Germanic
legal family includes countries in which formal
(positive) law developed on the basis of Roman
law. In this system, abstract norms of law come
to the fore as norms of social behaviour that
meet the requirements of justice and morality.
The civil law system is a closed system in which
the rule of law is established by the legislature.
The dominant role is played by the law, and the
traditional sources of law are the normative
legal act and the normative treaty, although
this statement at the present stage is no longer
indisputable.
However, modern transformations both
in public life and in the legal field, associated
with rapprochement and assimilation, today
create the prerequisites for studying the
strengthening of the role of legal precedent in
the system of sources of law [6, р. 402]. In turn,
this can explain the fact that among scientists
in countries of the continental legal system, the
source of law is increasingly understood as the
material, spiritual and cultural conditions of
society; and the way of expressing political will
in the form of generally binding rules of conduct
and materials through which the law is learned;
and the contribution of internal and external law
to the creation of any legal system [7, p. 14].
Thus, in modern conditions, the law in the
countries of the Romano-Germanic legal family
consists not only of legal norms formulated
by the legislator, but also includes their
interpretation by authorized bodies, since the
legislator, for objective reasons, is not able to
foresee all the realities of law enforcement. This
pushes bodies capable of a prompt response
(courts, executive bodies) to the adoption of
legal provisions that fill in the gaps in the legal
regulation of public relations. At the same time,
the prescription acquires a precedent nature,
due not to the judge’s own initiative, by analogy
with the adoption of acts by the legislator, but
arises from specifically existing legal relations.
The universal nature of the precedent
and its certain degree of specificity for the
countries of the Romano-Germanic legal family
is confirmed by numerous historical evidence,
that at different times showed the binding
character of a court decision in a particular case
which was recognized by the states that are not
part of the family of «common law», for example

Germany and France, whose legal systems are
to a certain extent sample for the RomanoGermanic legal family.
Of course, in civil law there have always
been peculiarities associated with the
boundaries of the precedent, which were
determined by the nature of the political, socioeconomic, cultural and legal environment
formed by statutory law, and although the
term «legal precedent» itself was not used, its
actual existence cannot be denied. This can
be confirmed by the official generalizations
of judicial practice in most countries of the
Romano-Germanic legal family, in particular,
the publication of individual decisions of the
highest courts and generalizations of practice,
similar to the Ukrainian decisions of the Plenum
of the Supreme Court. The specific of these
publications is predominantly official in nature,
although this does not provide precedents
obligatory (only advisory character), while in
common law countries the process of publication
of court reports itself is sometimes semi-official,
however, the generally binding legal precedent
is recognized. Completely private records
have been replaced by modern ones. The most
authoritative records of the decision of the
highest courts, the Law Report, are published
by the Council, legalized in 1870 as the Joint
Council of Judicial Records of England and Wales.
The Law report is not an official publication. In
the USA, Canada, Australia, New Zealand, there
are also official and unofficial series of judicial
reports [8, p. 167].
In this sense, it can be said that the country
of the continent law simply does not have a
publication system necessary to establish
the doctrine of the precedent. However, it is
also possible that the more significant role
of the courts in the selection of material for
publication, on the contrary, is a feature of civil
law, which is reflected in the development of
the precedent. For the formation of the doctrine
of the precedent, a transformation of legal
consciousness must take place, the authority of
the judiciary must grow, and these processes
take a long time, now we can only state that in
continental law there are only prerequisites for
this.
As for the legal system of Ukraine, it
should be noted that due to the fact that it is
experiencing a certain reintegration into the
Romano-Germanic legal family, the legislation
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has been updated, which entailed the accession
to the traditional sources of law for our legal
system – a normative legal act and a normative
agreement, a legal custom. In addition, in recent
years, more and more scientific works have
appeared that broadly interpret the concept
of «source of law», referring to the theoretical
base and practical experience of European legal
systems [9; 10].
Scientists note that in comparison with the
system of socialist law, the role of precedent in
the Romano-Germanic legal system is much
more noticeable; decisions of the highest
courts are gradually acquiring the features and
significance of a precedent [10; 11]. Although
the judicial precedent is not recognized
as a source of law in Ukraine, it plays an
important role. According to jurists, judicial
precedents exist in all countries and differ
only in some peculiarities that depend on the
justice system, the hierarchy of bodies, and
decision-making procedures. The flexible
nature of case law allows it to adapt to various
conditions [1, p. 236].
The
modern
Ukrainian
judiciary,
represented by its higher bodies, actually
contributes to the formation of precedent
practice. So, you can find the ratio decidendi in
the acts of the Constitutional Court of Ukraine
and on this basis refer them to legal precedents.
At the same time, one should not forget about
the fact that the structure of a court decision in
Ukraine differs significantly from similar ones in
countries of «common law» The elements of the
ratio decidendi can be found in the motivation
and resolution parts of the decision of the
Ukrainian court. In the decisions of the plenary
sessions of the highest courts, which are not,
in fact, acts of justice, one should not search
so much for a ratio decidendi, it is necessary to
clearly delineate and highlight those parts of
law enforcement acts that contain certain legal
provisions and those that are auxiliary.
As noted by the Ukrainian scientist
S. Shevchuk, the judicial authorities, when
establishing the content of rights and freedoms
in the process of carrying out legal proceedings,
act as a «positive legislator» if their decisions
should be of generally binding (precedent)
nature [12, p. 33].
After the adoption of the Law of Ukraine on
the Fulfilment of Decisions and Application of
Practice of the European Court of Human Rights,
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in Art. 17 of which it is stipulated that the
courts apply the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms
and the practice of the Court as a source of law
when considering cases, the situation regarding
the recognition of a precedent as a source of
law in Ukraine began to change [13]. As noted
by S. Pogrebnyak, with the adoption of this law,
«the practice of the European Court, that is
case law, is officially recognized as the source of
Ukrainian law. Besides, recently, in connection
with the development of their legal positions
by the Constitutional Court of Ukraine and the
higher courts of general jurisdiction, the concept
of the precedent interpretation is becoming
increasingly relevant for Ukraine» [14, p. 56].
However, the lack of a clear position
regarding the recognition of a legal precedent
as a source of law may cause difficulties in law
enforcement, if the position of the European
Court of Human Rights and the Ukrainian
legislator in the context of the regulation
of a certain type of legal relationship will
differ [15– 19].
Of course, it is still too early to stress on the
recognition of a precedent as a typical source of
law for the countries of the Romano-Germanic
legal family in general and, in particular, in
Ukraine, but it may well be attributed to atypical
(non-traditional) sources of law. It is important
to bear in mind that the indicative decisions of
the European Court of Human Rights have long
been recognized and called precedents, the legal
force of which is currently not clearly defined,
but they significantly affect the development
of the national law of European states; and
the members of the Council of Europe are
constantly adjusting their legislation, judicial
and administrative practice under the influence
of these decisions.
According to S. Shevchuk, the perception
of the Western concept of human rights in
Ukraine will inevitably lead to a more active role
of the judiciary in protecting human rights. In
Western science, it is called «the rule of judges»,
while the universalism of understanding
of the legal nature of human rights and
fundamental freedoms with Western countries –
«transnational judicial communication» or
«judicial globalization», which happens in the
modern world [12, p. 35–36].
Conclusions. The need for precedent
regulation is based on the dynamism of social
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life and demand for adaptability of law. It should
be noted that the legal precedent is a generic
concept since in legal activity it is possible to
distinguish judicial, administrative, and other
precedents. «Legal precedent» is a complex
concept that denotes the result of a decision
of a case by a law enforcement agency, which
contains a legal principle (stare decisis) that is
mandatory for use in solving similar cases in the
future, that is it is a kind of model for regulating
subsequent similar legal relations.
Now, as noted, there is a rethinking of the
meaning of precedent in the legal systems of
the countries of the Romano-Germanic legal
family, including Ukraine, the doctrine of which
previously denied the possibility of the existence
of legal norms in a different form other than
an official normative legal act or an authorized
provision.
The variety of reasons for the emergence
of law, forms of its objectification lead to the
conclusion that the list of sources of law cannot
be limited only by legislation, and the practical
application of a legal precedent becomes a
necessary form of lawmaking, ensures the
adaptability of law to the needs of society and
the dynamics of its development.
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КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Анотація
У статті детально розглядаються функції і компетенція законодавчої влади. Аналіз проведено з урахуванням законодавчих новел та сучасних тенденцій розподілу владних повноважень, що спостерігаються у світі.
Метою статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку компетенції законодавчої
влади.
Наукова новизна дослідження полягає в аналізі основних функцій і компетенції законодавчої влади з точки зору переважаючих тенденцій розподілу влади в сучасному світі.
Висновки. Парламент обмежений у своїх фінансових правах, у праві контролю над діяльністю уряду. Парламент не визначає й політичної програми уряду. Обговорення урядових заяв
зводиться лише до формального вираження побажань кабінету. Важливим засобом впливу на
уряд у парламентських республіках та монархіях могло б стати право парламенту на вираження вотуму недовіри. Однак можливість використання такого засобу обмежена тим, що
парламент піддається ризику дострокового розпуску, до якого може вдатися уряд.
У республіках зі змішаною формою правління прем’єр-міністр та міністри призначаються президентом, але визначається склад уряду зазвичай з урахуванням співвідношення партійних сил у парламенті. Однак ця норма не є обов’язковою і більшою мірою залежить від голови
держави, аніж від парламенту. Парламент може висловити недовіру кабінету, але така процедура є досить складною. Крім того, вона, як і в парламентарних державах, може призвести
до розпуску самого парламенту.
У президентських республіках парламент та президент, який стоїть на чолі уряду, формально незалежні один від одного. Не маючи можливості безпосередньо впливати на діяльність президента та його адміністрації, на формування останньої, парламент може певною
мірою використати власні фінансові та контрольні повноваження як засіб впливу на них. Але
фактично державні органи діють не ізольовано один від одного, а є єдиним механізмом влади,
головним завданням якої є вироблення загальної стратегії для забезпечення інтересів тих соціальних прошарків суспільства, яким ця влада належить.
Отже, очевидним є той факт, що законодавча влада практично втратила своє початкове значення, і зараз є рудиментарним, анахронічним елементом системи державного управління, потребуючи суттєвої трансформації.
Ключові слова: законодавча влада, представницький мандат, функції та повноваження.
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COMPETENCE OF LEGISLATIVE POWER AT THE PRESENT
STAGE OF SOCIETY DEVELOPMENT
Abstract
The purpose of the article. In this work the author examines in detail the functions and
competence of the legislature. The analysis was carried out taking into account legislative innovations
and current trends in the distribution of powers observed in the world.
The scientific novelty of this study is to consider the competence of the legislature, which is a set
of social functions and powers that constitutions give parliaments. At the present stage of development
of society, the powers of the legislature tend to be reformed by the executive branch. Therefore, the
author considers the main functions and competence of the legislature, analyzing the prevailing trends
in the distribution of power in the modern world.
Conclusions. Parliaments are limited in their financial rights, in the right to control the activities
of the government. Parliament does not determine the political program of the government. Discussion
of government statements is limited to a formal expression of wishes to the Cabinet. An important
means of influencing the government in parliamentary republics and monarchies could be the right
of parliament to express a vote of no confidence in it. However, the possibility of using such a tool is
limited by the fact that the parliament is exposed to the risk of early dissolution, which may be resorted
to by the government.
In republics with a mixed form of government, the prime minister and ministers are appointed
by the president, but the composition of the government is usually determined by the balance of
party power in parliament. However, this norm is not a mandatory condition for the functioning of
the government, which depends more on the head of state than on the parliament. Parliament can
express a vote of no confidence in the cabinet, but the procedure for such a vote of no confidence is
very complicated. In addition, it can, as in parliamentary states, lead either to his resignation or to the
dissolution of parliament itself.
In presidential republics, the parliament and the president who heads the government are
formally independent of each other. Without the ability to directly influence the activities of the
president and his administration, the formation of the latter, the parliament can to some extent use
such a means of influencing them as its own financial and control powers. But in fact, public authorities
do not act in isolation from each other, but represent a single mechanism of power, the main task of
which is to develop a common strategy to ensure the interests of those social strata of society to which
this power belongs.
Thus, it seems obvious to us that the legislature, as one of the highest organs of state power, has
practically lost its original significance, and is now a rudimentary, anachronistic element of the state
system of government, and needs a significant transformation.
Key words: Legislative power, representative mandate, functions and powers.
Постановка проблеми. В умовах становлення та розвитку демократичної правової
державності об’єктивно зростає роль і значення діяльності представницьких органів
держави, зокрема Парламенту. Одним із найважливіших питань виступає визначення та
розуміння представницького мандату в контекстуалізації соціальної функції парламенту.
Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження базується на аналізі наукових
поглядів класиків конституційного права,
зокрема Л. Дюгі, М. Прело, Р. Лорча, Е. Уейда,
Г. Філліпса та інших.
Метою статті є дослідження розвитку
компетенції законодавчої влади з урахуван-
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ням законодавчих новел та сучасних тенденцій розподілу владних повноважень.
Виклад основного матеріалу. Основною соціальною функцією парламентів є їх
представницький характер. Сучасний парламент – це представницький орган. На практиці це означає, що законодавчу владу в загальній системі розподілу влади здійснюють
парламенти, які обираються кваліфікованими виборцями. В основі державно-правового регулювання народного представництва
були покладені теоретичні розробки багатьох поколінь філософів та практика англійського парламенту XIII ст. Під самим терміном «народне представництво» мається на
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увазі вираження парламентом інтересів та
волі всього народу, який формує парламенти
шляхом загальних виборів, що проводяться
на основі активного та пасивного виборчого
права.
Концепція народного представництва,
яка склалася ще в XVIII–XIX сторіччях, є сукупністю наступних принципів:
1. Народне представництво засновується конституцією;
2. Народ, як єдиний носій влади та суверенітету, уповноважує парламент здійснювати від його імені законодавчу владу;
3. З цією метою народ обирає до парламенту своїх представників;
4. Член парламенту – представник всього народу, а не тільки тих виборців, які його
обрали. Тому парламентарій не залежить від
виборців, і не може бути ними відкликаний.
Як відмічав французький класик конституційного права Леон Дюгі, «парламент є представницький мандатарій нації» [1, с. 416].
Із цього ствердження слідує, що відносини
представництва – це відносини між виборчим корпусом та парламентом в цілому.
Однак при більш детальному аналізі дефініція «народне представництво» виявляється не такою, як її можна було б розуміти
з огляду на зміст терміну «мандат» (тобто
«доручення, представництво»). Французький конституціоналіст Марсель Прело писав:
«Волевиявлення виборця обмежується вибором тієї чи іншої особи та не справляє жодного впливу на положення обраного. Воно визначається тільки конституцією та законами.
З огляду на це термін «мандат» слід розуміти
згідно з доктриною, яка отримала розповсюдження у 1789 році..., у значенні, відмінному
від того, що йому надає цивільне право. Рівним чином виявляється, що слово «представництво» слід розуміти в значенні протилежному тому, яке йому можна логічно надати з
точки зору лінгвістичної. Обрана особа, яка
безпосередньо та вільно творить волю нації,
володіє повною незалежністю» [2, с. 436]. Із
цього твердження слідує, що депутати незалежні від волі виборців, але при цьому вони
точно знають, чого хоче нація. Сукупний
представник народу знає, чого хоче сукупний
виборець. Парламент висловлює його волю
в законах та інших актах, не будучи в даному
відношенні нікому підконтрольним, діючи в
рамках конституції, яку він сам може зміню-

вати. Отже, воля парламенту прирівнюється
до волі народу.
Однак подібне твердження за своєю суттю не є демократичним, оскільки ще французькі теоретики-конституціоналісти, такі
як діяч Французької революції XVIII сторіччя абат Сьейес, а також Марсель Прело не
вважали ідею представницького правління
демократичною нормою, оскільки вона виключає можливість впливу громадян на парламент – у виборця немає ніяких конституційно-правових засобів постійного контролю
над діяльністю парламентарів і засобів впливу на них [2, с. 61].
Таке становище характерне як для однопалатних, так і двопалатних парламентів. У федеративних державах верхні палати
парламентів традиційно вважаються органом територіального представництва. Наприклад, відповідно до норми, викладеної в
частині III статті 24 Конституції Французької Республіки 1958 року, Сенат «забезпечує
представництво територіальних колективів
Республіки» [3]. Виходячи з цього, сенатори,
обрані по департаментам, могли би вважатися представниками колективних інтересів
мешканців департаментів. Однак на практиці виборці не мають жодних конституційно-правових засобів постійного контролю
їхньої діяльності, а також засобів впливу на
них.
Виключенням із цього правила можна
вважати хіба що германський Бундестаг, де
Бундесрат – це орган, який формально не
вважається парламентським, але фактично відіграє роль верхньої палати. Бундесрат
складається із представників уряду федеральних земель. Вони зобов’язані діяти за
вказівкою своїх урядів, члени яких є делегованими представниками політичних партій,
обраними на загальних виборах. Німецькі
правники висловлюють таку точку зору з
цього приводу: «Демократизація виборчого права, за внутрішньою логікою розвитку
парламентського представництва, вивела
політичні партії на панівні позиції в демократичному процесі формування громадської думки і вираження волі народу в умовах парламентаризму» [4]. Дане твердження
свідчить, що фактичним правом контролю
над парламентаріями володіють не виборці,
а політичні партії. Парламентські вибори, як
правило, монополізовані ними. І хоча юри-
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дичними засобами контролю за діяльністю
своїх депутатів політичні партії зазвичай
не володіють, тим не менш, фактичний контроль партіями здійснюється. Без підтримки
партій – майже неможливо стати депутатом,
а ставши ним – ефективно діяти в парламенті. Своєю чергою, партії змушені рахуватися з
інтересами свого електорату і, по можливості, розширяти його межі. В цих умовах представницьке правління може набувати демократичні риси, тільки якщо такими вважати
інтереси партій. Очевидно, що при детальному розгляді положення про представницький мандат de facto різко контрастує з de jure.
Світовий досвід показує, що парламент лише
тоді виступає справжнім представником народу, коли в його складі є великі політичні
об’єднання депутатів, які висловлюють інтереси значних верств суспільства. Якщо припустити зворотнє і уявити собі парламент
ареною зіткнень різних суспільних інтересів,
виходячи з того, що депутат є провідником
інтересів своїх виборців, то в такому випадку
парламент стане місцем боротьби найдрібніших інтересів та амбіцій окремих депутатів та їх груп. Ця боротьба жодним чином не
буде пов’язана з інтересами виборців. Подібна ситуація мала місце в історії Франції та
СРСР в перехідні періоди від однієї історичної державно-правової формації до іншої, і це
не призвело до позитивних результатів.
Із наведених аргументів слідує, що немає підстав для тверджень про парламент як
про вищий законодавчий орган, який представляє інтереси своїх виборців. Практика
свідчить про інше. Депутати представляють
інтереси великих фінансово-політичних груп
та об’єднань, трансформуючи волю економічно панівних прошарків суспільства в закони. Як відзначав свого часу британський
конституціоналіст П. Бромхед: «Не існує ніяких конституційних обмежень відносно
змісту законодавчих актів, ніяких перешкод
до прийняття будь-якого закону…» [5]. Отже,
елітарно-економічна верхівка суспільства,
а не виборець, фактично контролює діяльність законодавчої влади.
Дещо інший погляд на характер представницького мандату висловив відомий
американський правник Алан Розенталь у
своїй роботі «Legislative Life: People, Process
and Performance in the States». Зокрема, автор пише: «Чи може законодавча влада відо-
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бражати народ? Члени законодавчої влади
більш заможні та більш освічені ніж народ,
якому вони слугують. У цьому сенсі вони не
відображають основний народ. Тому можна
висунути їм претензії, що вони не його представники. Законодавча влада також не відображає й інші характеристики основного народу, такі як стать, расу. У цьому сенсі вони
також не є представниками. Список ознак,
за якими законодавча влада не відображає
народ, може бути дуже довгим. Пошуки представників законодавчої влади, які відображають народ, можуть бути довгими, шляхетними, але нереальними» [6].
Отже, «представницький мандат» є не
більше ніж ще однією можливістю політичних партій і тих представників великого бізнесу, хто стоїть за ними, формувати органи
державної влади. У даному випадку, законодавчої влади. Однак таким же чином, тільки
з меншою кількістю виборчих процедур формується і виконавча влада.
Кандидати у депутати ретельно відбираються партійними структурами, оскільки
вибори є настільки значними громадсько-політичними подіями, що партійні боси не ризикують висувати в якості кандидатів дискредитованих політиків. Для того, щоб програти вибори, такого роду маніпуляції були
би самим швидким та вірним шляхом.
У той же час конституціями демократичних держав передбачено надання пасивного
виборчого права всім громадянам. Із даного
конституційного положення випливає, що
кожний громадянин країни, який досяг певного віку, може взяти участь у виборчої боротьбі в якості незалежного кандидата. Це
означає, що незалежний кандидат при проведенні виборчої кампанії може розраховувати лише на власні фінансові та організаційні
можливості, а також на допомогу добровільних пожертвувань. У виборчій боротьбі йому
будуть протистояти партійні структури з їх
фінансовою та організаційною міццю. Ця обставина є вагомим аргументом для обрання
виборчої стратегії, адже сучасна політична
історія знає небагато випадків висування незалежних кандидатів.
У сучасних умовах розвитку продуктивних сил і виробничих відносин вибори, як
процес формування державних органів влади та надання їм відповідних повноважень,
неможливі без урахування реального значен-
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ня та впливу політичних партій. Формально
партійними визнаються загальнонаціональні вибори до вищих органів державної влади. Вибори місцевого та локального рівнів
нерідко вважаються безпартійними. Це означає, що в бюлетенях для голосування не визначається партійна приналежність кандидатів, а отже, голосування не ототожнюється
з їх партійною приналежністю. Однак в реальності безпартійними вибори можуть бути
визнані лише за назвою. Сутність виборів
завжди є партійною, оскільки без підтримки
кандидата будь-якою партією у нього майже
не залишається шансів на перемогу. Відносно
цієї проблеми в сучасній американській правовій літературі зустрічаються полярні точки зору. Наприклад, Роберт Лорч у своєму досліджені «State and Local Politics» у стислому
вигляді сформулював їх таким чином: «Деякі стверджують, що доки кандидати будуть
в боргу у тих, хто має гроші, капіталістична
система буде захищена від проектів реформаторів, яким в даний час майже неможливо
керувати приватним бізнесом в США. Це одна
із точок зору. З іншого боку, вважають, що
виборні посадові особи не можуть голосувати за те, що відповідає суспільним інтересам,
до тих пір, доки вони повинні віддавати себе
приватним особистим інтересам, щоб отримати гроші на виборчу кампанію. Капіталісти на це відповідають, що посадові особи
слугують суспільним інтересам тоді, коли ті
слугують приватному бізнесу, оскільки «що
добре для тютюну – те добре для Вірджинії».
Приватний бізнес забезпечує роботою та доходом громадян США, що поліпшує їхнє життя» [7, р. 91].
В результаті виборів кандидат-переможець отримує мандат довіри від виборців. У
теорії даний мандат надається для виконання передвиборних програм. Однак на практиці не представляється можливим точно
визначити причину обрання того чи іншого кандидата. Виборець голосує неочікуваним чином, і вибір найчастіше не має нічого
спільного із платформою та програмою кандидата. На вибір має вплив зовнішній вигляд
кандидата, його голос, манера розмови, вік,
стать, національність та маса інших факторів. Подібні зовнішні аспекти відносяться до
оціночних категорій і є завжди індивідуальними. Отже, виникають сумніви в раціональності такого вибору, оскільки він не може

свідчити про професіоналізм кандидата та
про його придатність до законодавчої діяльності.
Вельми красномовно з приводу ще однієї характерної риси парламентаризму та
демократії висловився свого часу Наполеон.
У бесіді з французьким теоретиком історії
та права Бенджаменом Констаном Наполеон сказав: «Демократія – політична розвага
для всіх, диктатура – політична розвага для
одного. Диктатура діє переважно на основі
залякування. Демократія – на основі підкупу…. Необхідно організувати парламентську
корупцію, яка до цих пір неупорядкована.
Треба ж розуміти, що в основі парламентської системи лежить корупція. Це не цинізм.
Це визнання безперечної істини. Потрібно
сприймати людей такими, які вони є в дійсності, а не зображати на обличчі гидливість…» [8].
Дещо пізніше тотальну корупцію як відмінну рису законодавчої влади описав у своїй книзі «Ганьба міст» американський правник Лінкольн Стеффенс. На початку XX сторіччя в США почалася так звана «Ера тих, хто
вигрібає сміття», названа так за прізвисько
журналістів, які викривали політичну корупцію. Їх діяльність заохочував Президент США
Теодор Рузвельт. Зокрема, Лінкольн Стеффенс писав: «Важко точно сказати, чи була
корупція законодавчої влади гіршою на початку сторіччя, чи вона тільки уявлялась гіршою, тому що кожний викривав її публічно.
У всякому випадку, цей період, який називався «ерою тих, хто вигрібає сміття», дозволив
суспільству нападати на монополії, на їх сумнівні багатства, та висловлювати свій протест» [9].
Отже, якщо представницький мандат
щось і означає, то тільки те, що виборці визнають обраного ними законодавця якимось
посередником, агентом, провідником їх волі.
Виборці тією чи іншою мірою раціональні
і розраховують на те, що кандидат, будучи
обраним, зможе здійснити щось зі своїх обіцянок. Отже, законодавець лише уособлює
виборця, виступає від його імені. Депутат
використовує владні повноваження, надані
йому виборцями, до тих пір, поки виборець
це йому дозволяє. Це призводить до того, що
обрані законодавці діють так, як вони вважають за потрібне, в рамках делегованої їм влади. Вони можуть діяти і всупереч волі вибор-

№ 1/2021 The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine 17

ПРАВО
ців, при цьому міра їх відповідальності перед
виборцями мінімальна.
Основоположний принцип теорії представництва у стислому вигляді: законодавець повинен голосувати так, як йому велять
виборці чи їхня більшість. Але реалізація даного теоретичного принципу нездійсненна
на практиці. Не існує думки більшості. Більшість виборців не мають уявлення про значну масу законопроектів, які виносять на розгляд до сесійної зали. До того ж, більшість
законопроектів або не стосуються нагальних
потреб виборців конкретного округу, або потребують глибоких спеціальних знань, щоб
мати щодо них певну точку зору. Отже, більшість виборців не мають відомостей про те,
які конкретно законопроекти розглядає законодавець. Законодавча влада має справу
із сотнями законопроектів протягом кожної
сесії, і може трапитись так, що жоден із них
не досягне такого рівня гласності, щоб більшість виборців висловила щодо нього свою
думку.
Якщо немає більшості думок виборців
щодо законопроектів, то, можливо, існує думка, яка підтримується більшістю. Однак ті, у
кого є думка з приводу певного законопроекту, представляють лише мінімальну частину суспільства. І ця частина суспільства не є
виборцями даного законодавця. Найчастіше думку з приводу законопроектів мають
лобісти інтересів крупного бізнесу. Більшість
же думок виборців на практиці означає щось
невизначене та розпливчасте, яке не відноситься до деталей законопроектів, і таке,
що не дозволяє досягнути конкретних цілей
конкретними заходами.
Отже, ідея представницького мандату
при детальному розгляді виявляється концепцією з дуже незначним ступенем наближення до істини. Практичне втілення даного
принципу не лише не відображає сутності теорії представницького мандату, але й суперечить їй.
Загальна характеристика парламентської
компетенції
Залежно від обсягу конституційної компетенції парламенту прийнято виділяти три
її види: необмежена компетенція, абсолютно
обмежена та відносно обмежена.
До парламентів, які володіють необмеженою компетенцією, можна віднести британський Парламент. Відомі британські прав-
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ники Е. Уейд і Г. Філліпс стверджували, що
верховенство британського Парламенту передбачає:
1. Верховенство законодавства;
2. Право на затвердження державного
бюджету та встановлення податків;
3. Колективну відповідальність Уряду
перед Парламентом;
4. Право на затвердження суддів;
5. Відсутність подібних конкуруючих
влад [10].
Компетенція Парламенту Японії також
може бути віднесена до подібної категорії.
Так, наприклад, у статті 41 її Конституції
сказано, що «Парламент є вищим органом
державної влади». Дана стаття не містить переліку повноважень парламенту, із чого випливає необмеженість його предметної компетенції. Тільки зі статей 59–64 Конституції
Японії можуть бути виведені законодавчі,
бюджетні, контрольні та судові повноваження.
Приклад абсолютно обмеженої компетенції парламенту надає нам Конституція
Французької Республіки. Статті 34, 35, 49 надають точний перелік питань, з яких Парламент може приймати закони та інші рішення.
Будь-які інші питання є предметом регламентарної влади, яка належить, головним
чином, Уряду. Заключна частина статті 34
Конституції передбачає можливість уточнення та доповнення положень даної статті органічним законом. Однак, якщо Парламент
вийде за встановлені для нього рамки та
видасть закон із питання, не передбаченого
статтею 34 Конституції та органічними законами, які її доповнюють, то відповідно до
частини II статті 37 Конституції такий закон
може бути змінений декретом Уряду, підписаним Президентом [3].
Відносно обмежена компетенція парламентів властива для федеративних та децентралізованих унітарних держав. Це пояснюється тим, що компетенція центральної законодавчої влади обмежена правами
суб’єктів федерації чи інших територіальних
утворень. Прикладом може слугувати Конституція США. Поправка X Конституції США
встановлює, що «повноваження, не делеговані Сполученим Штатам, і не заборонені нею
для здійснення Штатами, зберігаються відповідно за Штатами чи за народом». Із цього
випливає, що Конгрес США може здійснюва-
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ти лише ті повноваження, які Конституція
прямо віднесла до предметів його ведення
(розділ 8 статті I), чи які вона заборонила
здійснювати Штатам (розділ 10 статті I) [11].
Законодавча компетенція
Законодавча компетенція є сукупністю
повноважень із прийняття законів, яка й
утворює головну компетенцію парламентів.
Ще Ш. Монтеск’є і Ж.-Ж. Руссо обґрунтовували верховенство законів тим, що вони є суть
акти загальної волі народу та регулюють
найбільш важливі, типові та стійкі суспільні
відносини. Закон – це акт, який приймають
за спеціальною процедурою, та який володіє
вищою юридичною силою. Однак у подальшому в єдиному понятті закону були виявлені два аспекти: формальний та матеріальний.
Леон Дюги в 1901 році писав: «З формальної
точки зору, законом буде будь-яке визначення, яке виходить від органу, що в даній країні розглядається як безпосередній виразник
суверенної волі колективності, утворюючий
основу держави… З матеріальної точки зору,
законом буде будь-який акт, який за своєю
сутністю є законом, незалежно від державного органу, який його створив» [1, с. 201].
Цей теоретичний розподіл поняття закону послугував обґрунтуванням для виникнення делегованої законотворчості, яке
здійснюється, зазвичай, виконавчою владою.
Даний феномен пояснюється тим, що парламентська процедура є дуже громіздкою. У
той же час, необхідність прийняття енергійних заходів для вирішення поточних завдань
найчастіше не залишає багато часу. Тому
конституції передбачають можливість делегування парламентами своїх повноважень
іншим державним органам, які мають можливість приймати рішення більш оперативно. Так, наприклад, Конституція Французької
Республіки встановила в частині I статті 34,
що «закони приймаються Парламентом», і в
той же час передбачила доволі суттєве відхилення від даного принципу. Зокрема, у
статті 38 сказано: «Уряд може для виконання
своєї програми просити Парламент про дозвіл протягом обмеженого терміну здійснювати шляхом видання ордонансів заходів, які
зазвичай відносяться до сфери закону.
Ордонанси приймаються Радою Міністрів
після розгляду їх Державною Радою. Вони
вступають в силу з моменту видання, але
втрачають силу, якщо законопроект стосовно

їх затвердження не внесли до Парламенту до
закінчення терміну, який встановлений законом, та яким дозволено їх видання.
По закінченню терміну, вказаного в частині першій цієї статті, ордонанси з питань,
які входять до законодавчої сфери, можуть
змінюватися тільки законом» [3].
Із наведеного прикладу можна зробити
висновок, що ордонанси мають ту ж юридичну силу, що й закони. Іншими словами, вони,
по суті, є законами в матеріальному сенсі,
які, однак, не є такими формально.
В американській правничій науці не раз
висувалися теорії про те, що будь-яке делеговане законодавство суперечить самій ідеї
розподілу повноважень та влади. На підтвердження цього приводилося сформульоване
ще Джоном Локком правило: «Делегована
влада не може бути делегованою». Оскільки
законодавчі повноваження делеговані народом Конгресу, то, відповідно, Конгрес не
може уступити це право нікому іншому. Але
американська практика нерідко розходиться з теорією, яка заважає практиці досягати
бажаного результату. Судові рішення американських судів різного рівня фактично призвели до дозволу делегування законодавчих
повноважень в кожному конкретному випадку. У своїх рішеннях суди зайняті не стільки
проблемою законності делегування законодавчих повноважень, скільки встановленням
обсягу повноважень та меж їх здійснення.
До цього ж також слід додати і той факт, що
значна частина повноважень американського президента була надана йому не конституцією, а законодавством Конгресу, який не
завжди це робив під натиском виконавчої
влади. В даному відношенні ми цілком можемо погодитися з твердженням американського правника Л. Фронмайера, який іронічно зазначив: «Повноваження Конгресу подібні невинності, ніколи само не втрачається,
рідко забирається силою та майже завжди
віддається добровільно» [12].
Отже, на основі існуючої практики ми
вправі говорити як про стійку тенденцію про
поступовий перехід основної, законодавчої
функції парламенту до виконавчої влади.
Процес підвищення ролі виконавчої влади у
законодавчій діяльності є очевидним за наступними ознаками:
- сучасні парламенти майже цілком
втратили право законодавчої ініціативи.
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Акти, які вони приймають, розробляються
та вносяться урядом, або через відповідних
міністрів, або через депутатів правлячої партії [13];
- послаблення законодавчої діяльності
парламентів проявляється також у постійному зростанні долі делегованого законодавства та інших видів адміністративної
нормотворчості. В певному сенсі можна говорити про те, що парламентами не лише втрачений суверенний характер парламентської
нормотворчості, але й сама законодавча прерогатива перейшла до адміністративного
апарату. Питома вага парламентських актів
в системі правових норм різко скоротилася, а
їх застосування та тлумачення знаходиться у
прямій залежності від адміністрації;
- парламентська більшість, яка приймає
закони, певною мірою позбавлена самостійності і голосує за вказівкою своїх партійних
лідерів. Фракції більшості фактично підпорядковані уряду;
- обмеження законодавчих прав відбувається і у зв’язку зі вступом багатьох країн до різних міжнародних союзів та блоків.
Особливо до таких, які мають тенденцію до
перетворення чи вже перетворені на конфедеративні об’єднання, як, наприклад, Європейський Союз. На основі входження в Європейський Союз частина законодавчих прав,
у першу чергу, в галузі регулювання соціально-економічних відносин і вирішення деяких політичних питань, переходить від національних парламентів країн, які входять до
ЄС, до відповідних органів цього об’єднання.
Отже, на даний момент законодавча діяльність певним чином лише формально
здійснюється парламентами. Значною мірою
законодавча діяльність спрямовується та
контролюється урядами.
Фінансова компетенція
Під фінансовою компетенцією парламентів маються на увазі повноваження з утвердження бюджету країни, тобто розпис доходів
та витрат держави, а також повноваження зі
встановлення податків. Історично фінансова компетенція парламентів з’явилася раніше законодавчої компетенції: в Англії Парламент набув право встановлювати податки
у XIII сторіччі, а приймати закони – у XV ст., у
Франції – відповідно у XIV і XVIII сторіччях.
У сучасних умовах підготовка та виконання бюджету майже повністю перейшли

20

до урядів. Затверджуючи бюджет, парламент,
з одного боку, уповноважує уряд витрачати
державні кошти відповідно до затвердженого кошторису, за межі якого уряд не повинен
виходити, а з іншого боку, на уряд покладається обов’язок зі збору необхідних доходів
держави, сум податків та інших надходжень.
Зазвичай до компетенції парламентів входить і затвердження звіту уряду про виконання бюджету.
Фінансова функція парламентів є його
найстаршою прерогативою. Однак по мірі
того, як виконавча влада зміцнювала свої позиції у загальній структурі органів державної
влади, фінансові повноваження все більшою
мірою переходили від парламенту до уряду.
В індустріально розвинутих країнах підготовка та виконання бюджету, як і всі інші фінансові повноваження, перейшли до уряду
повністю. Отже, у сфері фінансової діяльності парламенту відводиться більшою мірою
пасивна роль. Складання проекту бюджету
здійснюється урядом. У США, наприклад,
Конгрес ніякої участі в підготовці федерального бюджету не бере. Це завдання покладене на адміністративно-бюджетне управління Адміністрації Президента США. Конгрес
лише затверджує фінансові пропозиції уряду.
Більш того, Конгрес, як правило, навіть не
має уявлення щодо бюджету в цілому, зазвичай голосуючи лише за окремі фінансові білі.
Система, яка склалася, не дозволяє Конгресу
брати участь у формуванні бюджету. Весь період часу до майбутнього фінансового року
законодавці не знають, що собою являє федеральний бюджет, а президент може робити
додаткові видатки, ставлячи Конгрес перед
фактом. Однак ситуація змінюється, коли
президент і більшість у Конгресі належать
до різних політичних партій. Як стверджував американський правник Роберт Лорч,
характеризуючи особливості роботи американського Конгресу: «Найбільш владні комітети у Конгресі – це ті, що створюють білі
з видатків. Влада скарбниці – це найбільша
влада, тому що гроші – ключ майже до всього» [7, р. 173].
У Великій Британії Палата громад також
має справу з уже підготовленими Кабінетом
міністрів фінансовими пропозиціями, які затверджуються нею без істотних змін. Розгляд
як доходної, так і видаткової частин бюджету, який здійснюється так званим «комітетом
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шляхів та засобів» і комітетом асигнувань,
носить суто формальний характер. Будь-які
пропозиції опозиції відкидаються урядовою
більшістю.
Слід відзначити, що частина фінансових
повноважень парламентів країн, які входять
до Європейського Союзу, перейшла до органів Європейського Союзу. Це стосується, наприклад, встановлення митних та деяких інших зборів.
Неважко помітити, що на сучасному етапі розвитку державно-правових відносин фінансові права парламентів вельми обмежені.
Це втілюється в тому, що парламенти приймають бюджети лише в самому загальному
вигляді і надають урядам право на перерозподіл коштів, за виключенням захищених
статей.
У Фінляндії, наприклад, депутатська
пропозиція про додаткові видатки повинна
одночасно містити вказівку на джерело фінансування цих видатків.
У Франції депутати взагалі не можуть
вносити законопроекти та поправки, які ведуть до збільшення видатків чи зменшення
доходів. Найчастіше уряди здійснюють видатки, ставлячи парламенти перед необхідністю їх подальшого схвалення.
У Німеччині відповідно до положень
статті 112 Основного Закону ФРН Федеральний уряд вправі у випадку «непередбаченої
та невідкладної потреби» робити надбюд
жетні та позапланові видатки за згодою не
парламенту, а федерального міністра фінансів [14].
Досліджуючи причини обмеження фінансових повноважень парламентів, можна
переконатися в тому, що в даних обмеженнях
фінансових прав парламентів зацікавлені,
передусім, великий банківський та промисловий капітали, які використовують державну скарбницю як додаткове джерело доходів.
Представники великого бізнесу отримують
від уряду вигідні державні замовлення, субсидії, кредити та фінансові гарантії. Отже,
вони не зацікавленні у парламентському
контролі.
Однак ступінь повноти використання
парламентами своїх фінансових прав залежить від розстановки політичних сил. Там,
де уряд не спирається на підтримку парламентської більшості, депутати, як правило,
піддають урядові проекти бюджетів серйоз-

ному обговоренню, вносячи до них чисельні
поправки, більш повно використовують контрольні повноваження парламенту. Але за
всіх обставин пріоритет у бюджетно-фінансових питаннях має уряд, оскільки він, готуючи проект бюджету, спирається на кваліфікований апарат, який володіє усією необхідною інформацією, чого позбавлені депутати.
Отже, формально-юридично все фінансове законодавство виходить від парламентів. На практиці ж вони відіграють чисто номінальну роль у цій сфері, адже не володіють
належним інформаційним забезпеченням –
весь комплекс відомостей про фінансовий
стан країни знаходиться у виконавчої влади.
Зовнішньополітичні повноваження
Зовнішньополітичні повноваження парламентів носять вельми обмежений характер. Парламент практично позбавлений вирішального впливу на формування та здійснення зовнішньої політики країни. Він може
висловлювати свою думку та здійснювати
у доступних йому формах контроль над зовнішньою політикою уряду. Ці функції зазвичай покладають на комісії з іноземних справ
відповідних палат. Тому під зовнішньополітичною діяльністю парламентів частіше за
все мають на увазі право на ратифікацію та
денонсацію міжнародних договорів, тобто
право надання остаточної згоди на укладення договору, яке виражається у встановленій
формі.
Для оцінки ролі парламентів у даній
сфері важлива оцінка їх реального впливу на
зміст міжнародного договору. В Конституції
США, наприклад, це положення регулюється
нормою, яка міститься в Розділі 10 статті I.
Зокрема, там говориться: «Жоден штат не
може без згоди конгресу… укладати будь-яку
угоду чи договір з іншим штатом чи з іноземною державою…» [11]. Аналогічна норма
міститься й у Конституції Японії 1947 року.
У ФРН, Франції, Італії право на ратифікацію та денонсацію договорів надається
парламентам тільки по відношенню до найбільш важливих міжнародних договорів.
Так, Регламент Національних Зборів Франції
не дозволяє голосувати по окремих статтях
договорів та вносити до них поправки. Національні Збори можуть лише схвалити чи
відхилити законопроект про ратифікацію. В
США, напроти, Сенат в резолюцію про ратифікацію може вносити будь-які поправки та
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доповнення до окремих статей міжнародного договору.
Слід відзначати, що подібна діяльність
парламентів, на перший погляд, виглядає
значимою, оскільки останні тенденції розвитку сучасної світової спільноти свідчать
про утвердження пріоритету норм міжнародного права над внутрішнім законодавством.
Із плином часу міжнародні договори все частіше вторгаються до внутрішнього правопорядку держав, зобов’язуючи їх вносити ті
чи інші зміни у національне законодавство.
Звідси випливає необхідність участі законодавчої влади в процесі укладення та розірвання міжнародних договорів. Принаймні,
тих із них, які зачіпають національне право.
В іншому випадку, уряд міг би дезавоювати
певну частину парламентської законотворчості. Для того, щоб не виникало суттєвих
протиріч між внутрішнім законодавством
країни і міжнародними договорами, конституції передбачають участь парламентів
у вирішені питань укладання та розірвання міжнародних договорів. Так, наприклад,
стаття 25 Основного Закону ФРН містить
положення, відповідно до якого міжнародно-правові норми вважаються частиною федерального права [14].
Стаття 55 Конституції Франції встановлює: «Договори та угоди повинні бути належним чином схваленні чи ратифіковані з
моменту їх оприлюднення, та мають силу,
яка перевищує силу внутрішніх законів, за
умови застосування такого договору чи угоди іншою стороною» [3]. Отже, Франція передбачила у своїй Конституції пріоритет
міжнародного договору на випадок виникнення протиріччя між ним і внутрішнім законом, обумовивши це, однак, вимогою взаємності. Звідси слідує, що правозастосовувач,
перш ніж віддати перевагу міжнародному договору, повинен упевнитися, що інша сторона договору цей договір також виконує.
Розділ 2 статті II Конституції США передбачає право Президента на укладення
договорів за порадою і згодою Сенату за умови їх схвалення хоча б 2/3 присутніх сенаторів [11].
Однак повноваження з укладення та
розірвання міжнародних договорів, як правило, на практиці позбавлено дієвого сенсу,
оскільки уряди мають право укладати міжнародні угоди, які не потребують ратифіка-
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ції парламентами. У цій сфері конституційні права парламенту обмежені найбільшою
мірою. Парламенти практично позбавлені вирішального впливу на формування та
здійснення зовнішньої політики держави.
Вони можуть лише висловлювати свою думку та здійснювати в межах своєї компетенції
контроль над зовнішньою політикою уряду.
Зовнішньополітична діяльність уряду лише
формально є предметом обговорення в парламенті. У дійсності ж до відома парламенту частіше за все доводяться лише загальні
принципи урядової політики. Роль представницького органу полягає, головним чином, у
схваленні та підтвердженні діяльності уряду,
а не в її спрямуванні та корегуванні.
Участь у формуванні органів державної влади
Дане повноваження доволі по-різному
визначається конституціями в компетенції
парламентів чи їх палат. Різним є саме коло
державних органів чи посадових осіб, у наділенні повноваженнями яких беруть участь
парламенти. Найбільш поширений варіант –
це участь парламенту чи його палати у формуванні уряду. Так, наприклад, в США Президент, керуючись розділом 2 статті II Конституції, призначає членів свого Кабінету за
порадою та зі згоди Сенату [11].
В Індії та Греції парламент чи широка
колегія за участю парламенту обирає голову
держави – Президента.
У США, відповідно до поправок XII і XX
до Конституції, якщо жоден із кандидатів у
Президенти не отримав абсолютної більшості голосів виборців, то Палата Представників обирає Президента з трьох кандидатів із
найбільшою кількістю отриманих голосів.
Якщо ж виявився необраним Віце-президент,
тоді Сенат обирає його з двох кандидатів
із найбільшою кількістю отриманих голосів [11].
У ФРН Бундестаг обирає голову уряду –
Федерального канцлера. Відповідно до норм
статті 63 та частини I статті 64 Федеральний
президент, враховуючи розстановку партійних сил у палаті, вносить першу пропозицію
про кандидатуру Федерального канцлера.
Після цього Федеральний президент призначає на посаду Федерального канцлера та, за
його пропозицією, інших членів Федерального уряду [14].
Парламенти у тій чи інший формі нерідко беруть участь у формуванні органів су-
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дової влади. Наприклад, розділом 2 статті II
Конституції США передбачено право Президента на призначення суддів Верховного Суду США за порадою та за згодою Сенату [11].
Стаття 67 та стаття 68-2 Конституції
Франції покладає на обидві палати Парламенту право обрання на паритетній основі
зі свого складу членів Високого суду правосуддя – спеціального судового органу, який
розглядає справи про державну зраду Президента. Також парламент Франції обирає й
більшу частину Суду правосуддя Республіки,
який розглядає справи про посадові злочини
членів Уряду.
У ФРН відповідно до частини 1 статті 94
та частини 2 статті 95 Основного закону
ФРН Бундестаг і Бундесрат обирають у рівній кількості суддів Федерального конституційного суду. Бундестаг, крім того, обирає
половину складу Комітету з обрання суддів,
разом з якими компетентні федеральні міністри призначають суддів інших верховних
федеральних судів [14].
У ряді країн парламенти беруть участь у
формуванні інших органів та установ, у призначенні чи обранні інших посадових осіб. У
США, наприклад, дотримуючись норми розділу 2 статті II Конституції, посли та інші дипломатичні, а також консульські представники призначаються Президентом за порадою
та за згодою Сенату [11].
Частина 1 статті 53-а, внесеної до Основного закону ФРН у 1968 році, передбачає
право Бундестагу та Бундесрату обирати зі
свого складу членів Об’єднаного комітету,
який у випадку оголошення стану оборони
виконує функції обох органів, якщо вони не
можуть зібратися чи діяти [14].
Парламенти Скандинавських країн та
Фінляндії обирають зі свого складу певну
кількість депутатів до консультаційного органу північних країн – Північної ради.
Як бачимо, парламентами формуються
різні органи влади з різними функціональними повноваженнями. Однак спільним є те,
що не дивлячись на різні форми правління,
при призначенні голови держави, голови та
членів уряду, представників судової влади чи
інших органів парламенти приймають свої
рішення більшістю голосів. Своєю чергою,
парламентська більшість орієнтується на
установки партійних лідерів. Політичні пар-

тії, представлені у парламенті, фінансуються
крупним банківським та промисловим капіталом, який потребує доступу до фінансових
та організаційних ресурсів держави. Такий
доступ може бути забезпечений лише за умови співробітництва з виконавчою владою,
незалежно від правлячої чи опозиційної позиції, яку займає партія. Звідси випливає, що
при формуванні органів державної влади і
призначенні посадових осіб члени парламенту керуються не стільки інтересами своїх виборців, скільки установками партійного керівництва, тісно пов’язаного з економічним
істеблішментом країни.
Парламентський контроль
Ця функція та зумовлені нею певні повноваження притаманні усім парламентам.
Вона не залежить від форми правління,
оскільки остання впливає лише на обсяг даної функції. Тим не менш, парламентський
контроль та різноманітність його форм
пов’язаний з місцем парламенту в системі
державних органів. Тому ступінь ефективності контролю неоднакова в різних країнах
та на різних етапах їх розвитку. Контрольні
повноваження парламенту знаходять своє
відображення в конституціях, законах та регламентах прямо, або у вигляді процедурного
регулювання. Наприклад, Основний закон
ФРН не містить норм із детальною регламентацією контролюючих функцій парламенту. У той же час, стаття 44 Основного закону
ФРН передбачає право парламенту на створення слідчих комітетів [14]. Особливими
нормами представляються регламентні повноваження як самого Бундестагу, так і депутатів. Ці норми дозволяють ефективно контролювати політичну діяльність Федерального уряду в цілому, та кожного його члена
окремо.
Об’єктом парламентського контролю частіше за все виступає виконавча влада [15].
При цьому контроль над виконавчою владою
носить політичний характер. Тобто, він звернений на політичну діяльність уряду та його
членів, хоча і здійснюється в юридичних
формах. У президентських республіках контрольні повноваження парламентів менш
різноманітні, але їх ефективність зростає у
зв’язку з відсутністю в уряді повноважень
із розпуску парламенту. В парламентарних
країнах, напроти, великі контрольні повноваження парламентів значною мірою ней-
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тралізуються належним уряду правом розпуску парламенту. У сучасній парламентський
практиці вихід уряду у відставку в результаті винесення йому вотуму недовіри є вкрай
рідкісним явищем, і частіше за все його жертвою стають коаліційні уряди.
Із всього інструментарію засобів парламентського контролю найбільш ефективним
засобом здійснення контрольних функцій
парламенту вченими визнається діяльність
комітетів та комісій з розслідування [15].
Широко поширена правова доктрина передбачає, що подібні повноваження надаються
парламентським комітетам із розслідування
для надання допомоги законодавчій діяльності. Комітети з розслідування найчастіше
роблять гучні викриття бюрократизму, корупції та некомпетентності тих чи інших органів виконавчої влади та державної адміністрації. Для здійснення цих завдань комітети наділяються значними повноваженнями.
Вони мають право вимагати інформацію та
документацію від будь-яких державних органів, політичних та громадських організацій,
викликати для надання свідчень посадових
осіб, експертів та окремих громадян.
Особливо активні у даному відношенні
постійні та тимчасові комітети і підкомітети
Сенату та Палати Представників Конгресу
США. Іноді комітети з розслідувань досягають істотних результатів. Так, наприклад,
комітет сенатора Сема Ервіна виконав значну роботу з розслідування Уотергейтської
справи, після якої відбулася відставка Президента США Річарда Ніксона. Повноваження
подібних комітетів у США містяться в «Акті
про реорганізацію» 1946 року. Даним Актом
особливим комітетам надається право на
здійснення «постійного спостереження за
виконанням адміністративними органами
законів» [16]. Аналогічні положення містяться в «Постанові Конгресу про бюджет та заключний контроль» 1974 р. (Закон 93-344) із
поправками [17].
Тим не менш, сучасна тенденція до звуження прав парламентів відбилася й на
скороченні використання існуючих форм
контролю. Наявні суперечності та взаємні
претензії частіше всього вирішуються не на
засіданнях контрольних комітетів і комісій, а
у вузько партійному середовищі, де матеріали, отримані в результаті перевірок, найчастіше використовуються як засіб політичного
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шантажу. Американський правознавець Роберт Лорч, описуючи принципи наглядової
функції законодавчої влади в США, відмічав:
«Легіслатура в Штатах має формальну владу наглядати за всіма структурами уряду.
Тому що багато агентств виконавчої влади,
також як і суди, фінансуються щорічними
асигнуваннями, і цілком природньо, що легіслатура хоче бачити, наскільки добре вони
виконують свою роботу. Нагляд за кожним
агентством може бути доручений особливому законодавчому комітету. Але комітет робить це рідко. Зазвичай законодавчий нагляд
зводиться до дискусії про асигнування грошей» [7, р. 144–145].
Парламенти як вищі, загальнонаціональні, представницькі органи держави, носії верховної законодавчої влади, народилися
майже тисячу років тому. Еволюція розвитку парламентаризму як форми державного
управління дозволила парламенту подолати
шлях від дорадчого органу при монарху з обмеженими фінансовими правами – до інституту, якому належало провідне становище в
системі вищих органів державної влади. Але
XX сторіччя ознаменувалося не лише відміною дискримінаційних цензів, які мали місце
у виборчому праві, але й перетворенням парламентів на органи, які представляють найрізноманітніші прошарки суспільства [18].
Однак найзначнішою рисою практичного
втілення принципу поділу влад у XX сторіччі
виявилося посилення ролі органів виконавчої влади в різноманітних областях громадського та державного життя за рахунок звуження парламентських повноважень. При
цьому використовувалися різноманітні методи впливу виконавчої влади на парламент.
Процес послаблення ролі парламентів і висування на авансцену урядів є стійкою тенденцією останніх десятиріч.
Обмеження прав парламенту проявляється, передусім, у поділі між ним та урядом
раніш виключної прерогативи парламентів –
законодавчої діяльності. Парламент утискається у своїй законодавчій діяльності різними шляхами.
Перший шлях – це монополізація урядами законодавчої ініціативи. Більшість законопроектів, які приймають парламенти, є продуктом законотворчості урядів. Навіть у президентських республіках, як, наприклад, США,
де голова держави позбавлений права зако-
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нодавчої ініціативи, він, по суті, є основним
законодавцем, діючи через депутатів підконтрольної йому партійної фракції Конгресу.
Другий шлях – це пряме наділення уряду правом видання нормативних актів, які
мають силу закону. Конституції Франції, ФРН,
Італії прямо уповноважують парламенти на
передачу виконавчій владі права видання актів делегованого законодавства. В тих же країнах, де подібне положення не закріплено в
конституціях, наприклад, в США та Японії, передача законодавчих функцій від парламенту
до уряду здійснюється на практиці.
Третій шлях представляє фактичне чи
конституційне обмеження кола питань, із
яких парламент може виконувати законодавчу діяльність. Стаття 34 Конституції Франції саме так і визначає законодавчу функцію
Парламенту [3]. Якщо подібний порядок не
встановлений конституційно, тоді виконавча
влада довільно визначає питання, які вирішуються урядовими постановами чи президентськими декретами, як це відбувається,
наприклад, у Великій Британії та Фінляндії.
Четвертий шлях – це прийняття так званих «законів-рамок» чи «законів-принципів».
На практиці це означає, що парламенти видають закони в самому загальному вигляді,
надаючи уряду чи президенту право їх творчого розвитку чи доповнень [19]. Це право
частіше за все використовується виконавчою
владою для надання закону, під виглядом
його конкретизації та доповнень, зовсім іншого сенсу, ніж той, який був закладений законодавцем від самого початку.
Висновки. Парламенти обмежені у своїх
фінансових правах, у праві контролю над діяльністю уряду. Парламент не визначає й політичної програми уряду. Обговорення урядових заяв зводиться лише до формального
вираження побажань кабінету. Важливим
засобом впливу на уряд у парламентських
республіках та монархіях могло би стати право парламенту на вираження йому вотуму
недовіри. Однак можливість використання
такого засобу обмежена тим, що парламент
піддається ризику дострокового розпуску, до
якого може вдатися уряд.
У республіках зі змішаною формою правління прем’єр-міністр та міністри призначаються президентом, але визначається склад
уряду зазвичай з урахуванням співвідношення партійних сил у парламенті. Однак ця

норма не є обов’язковою вимогою функціонування уряду, і більшою мірою залежить від
голови уряду, ніж від парламенту. Парламент
може висловити недовіру кабінету, але процедура такого вираження недовіри є дуже
складною. Крім того, вона, як і в парламентських державах, може призвести чи до його
відставки, чи до розпуску самого парламенту.
У президентських республіках парламент та президент, який стоїть на чолі уряду,
формально незалежні один від одного. Не маючи можливості безпосередньо впливати на
діяльність президента та його адміністрації,
на формування останньої, парламент може
певною мірою використовувати такий засіб
впливу на них, як власні фінансові та контрольні повноваження. Але фактично державні органи діють не ізольовано один від
одного, а представляють єдиний механізм
влади, головним завданням якого є вироблення загальної стратегії для забезпечення
інтересів тих соціальних прошарків суспільства, яким ця влада й належить.
Отже, нам представляється очевидним
той факт, що законодавча влада, як один із
органів вищої державної влади, з одного
боку, – функціонально-діяльнісного, – практично втратила своє первинне значення, і зараз є рудиментарним, анахроністичним елементом державної системи управління, а з іншого – конституюючого, – все ж залишається
представницькою владою народу як верховного суверену в системі публічної влади.
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СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕВЖИТТЯ
ЗАХОДІВ ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Анотація
Боротьба з корупцією передбачає необхідність зміни підходу, що укорінився у свідомості
громадян. Кримінальна відповідальність є найбільш серйозним видом відповідальності, і тому
необхідно криміналізувати лише ті діяння, що дійсно мають умови для криміналізації. Загальновідомо, що корупційні діяння, а також ті, що пов’язані з корупцією, характеризуються високою латентністю. Тому з’ясувати фактичну кількість адміністративних правопорушень,
пов’язаних із корупцією, дуже важко. Таким чином, покладатися виключно на статистичні
дані не є виправданим. У зв’язку з цим пропонується проаналізувати інші детермінанти такої
криміналізації.
Мета статті полягає у наданні кримінально-правової характеристики соціальної обумовленості криміналізації невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9 КУпАП).
Наукова новизна полягає у пропозиціях оновлення тексту Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України відносно розмежування відповідальності за невжиття заходів щодо протидії корупції.
Висновки. У дослідженні наголошено на важливості криміналізації невжиття заходів
щодо протидії корупції. Криміналізація цього діяння має відбуватися з урахуванням сутності
предикатного діяння та характеристики особи обвинуваченого (підсудного). Запропоновано
відмежовувати невжиття заходів щодо протидії корупції (адміністративне правопорушення,
пов’язане з корупцією) та невжиття заходів щодо протидії корупції (кримінальне корупційне
правопорушення), спираючись на розмір заподіяної шкоди та юридичний зміст предикатного
діяння. Перспективи подальших наукових пошуків убачаються в аналізі окремих обставин соціальної обумовленості криміналізації інших адміністративних правопорушень, пов’язаних із
корупцією, а також у з’ясуванні ступеню впливу криміналізації на ефективність протидії корупції в Україні.
Ключові слова: корупція, протидія корупції, криміналізація, соціальна обумовленість, невжиття заходів щодо протидії корупції.
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ПРАВО
SOCIAL CONDITIONALITY OF CRIMINALIZATION
OF NON-TAKING MEASURES TO COMBAT CORRUPTION
Аbstract
The fight against corruption requires a change in the approach that has taken root in the minds
of citizens. Criminal liability is the most serious type of liability, and therefore it is necessary to criminalize only those acts that really have the conditions for criminalization. It is well known that acts of
corruption, as well as those related to corruption, are characterized by high latency. Therefore, it is
very difficult to find out the actual number of administrative offenses related to corruption. Thus, relying solely on statistics is unjustified. In this regard, we propose to analyze other determinants of such
criminalization.
The purpose of the article is to provide the criminal legal characteristics of the social conditionality of criminalization of non-taking measures to combat corruption.
Scientific novelty consists in proposals to update the text of the Code of Ukraine on Administrative Offenses and the Criminal Code of Ukraine regarding the delimitation of liability for non-taking
measures to combat corruption.
Conclusions. We emphasize the importance of criminalizing the failure to take measures to combat corruption. The criminalization of this act must take into account the essence of the predicate act
and the characteristics of the accused (defendant). We propose to distinguish between failure to take
measures to combat corruption (administrative offense related to corruption) and failure to take measures to combat corruption (criminal corruption offense) based on the amount of damage and the legal
content of the predicate act. Prospects for further research are seen in the analysis of certain circumstances of the social conditionality of the criminalization of other administrative offenses related to
corruption, as well as to clarify the degree of impact of criminalization on the effectiveness of combating corruption in Ukraine.
Key words: corruption, anti-corruption, criminalization, social conditionality, non-taking measures to combat corruption.
Постановка проблеми. Відомо, що корупція доволі негативно позначається на
розвитку економіки й соціальної інфраструктури, роз’їдаючи, насамперед, органи державної влади та управління. Внаслідок корумпованості значної частини державних і
муніципальних службовців громадян, по суті,
витісняють зі сфери безкоштовних обов’язкових послуг у галузі охорони здоров’я, соціального забезпечення, освіти тощо – безкоштовні публічні, а також адміністративні послуги стають для них платними [1, с. 28].
Мабуть, тривіальним та аксіоматичним є твердження, що боротьба з корупцією
буде завжди процесом, автоматично супроводжуваним надпотужним соціальним запитом [2, с. 49] та вживанням різнобічних
антикорупційних заходів. Зокрема, в Україні
з метою протидії цьому деструктивному явищу в чинному законодавстві створено ряд
механізмів як для запобігання, так і для активної боротьби з корупцією. Зокрема, закон
передбачає кримінальну відповідальність за
корупційні кримінальні правопорушення та
адміністративну відповідальність за адміні-
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стративні правопорушення, пов’язанні з корупцією. Згідно з Главою 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення
(далі – КУпАП) існує відповідальність за такі
діяння, пов’язані з корупцією: порушення
обмежень щодо сумісництва та суміщення з
іншими видами діяльності (ст. 172-4 КУпАП);
порушення встановлених законом обмежень
щодо одержання подарунків (ст. 172-5 КУпАП);
порушення вимог фінансового контролю
(ст. 172-6 КУпАП); порушення вимог щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП); незаконне використання інформації, що стала відома особі
у зв’язку з виконанням службових або інших
визначених законом повноважень (ст. 172-8
КУпАП); порушення встановлених законом
обмежень після припинення повноважень
члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг (ст. 182-8-1 КУпАП);
невжиття заходів щодо протидії корупції
(ст. 172-9 КУпАП); порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаган-
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ням (ст. 172-9-1 КУпАП) та порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля
(ст. 172-9-2 КУпАП).
Для того, щоб забезпечити адекватний
рівень протидії корупції, важливо знайти та
впровадити збалансовані заходи, пов’язані з
визначенням виду відповідальності. Ми вважаємо, що жорсткий підхід у контексті відповідальності та покарання за корупційні дії не
завжди виправданий. Однак у деяких випадках саме жорсткі методи можуть забезпечити очікуваний ефект антикорупційних заходів. З цієї причини особи, визнані винними у
вчиненні певних корупційних діянь, повинні
нести кримінальну, а не адміністративну відповідальність.
Для боротьби з корупцією необхідно
змінити підхід, що укорінився у свідомості
громадян, щоб зрозуміти взаємозв’язок між
владою та громадянином. Кримінальна відповідальність є найбільш серйозним видом
відповідальності, і тому необхідно криміналізувати лише ті діяння, що дійсно мають умови для криміналізації. Необхідно зауважити,
що корупційні діяння, а також ті, що пов’язані
з корупцією, характеризуються високою латентністю, адже є взаємовигідними обом сторонам таких правопорушень. Таким чином,
з’ясувати фактичну кількість адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією,
дуже важко, і тому було б неправильно покладатися виключно на статистичні дані. У зв’язку з цим пропонується проаналізувати інші
детермінанти такої криміналізації. На нашу
думку, з переліку адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, необхідно
криміналізувати невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9 КУпАП).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання юридичної відповідальності
за вчинення корупційних правопорушень та
правопорушень, пов’язаних із корупцією, вивчали такі вчені, як Н. Бортник, Л. Білінська,
В. Шаблистий, А. Коробєєв, К. Годуєва, К. Чумак та інші. Однак питання доцільності криміналізації невжиття заходів щодо протидії
корупції досліджено не було.
Мета статті полягає у наданні кримінально-правової характеристики соціальної
обумовленості криміналізації невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9 КУпАП).
Виклад основного матеріалу. Ключем
до ефективних контрзаходів відносно ко-

рупції більшою мірою є превентивні заходи.
З цією метою службові особи мають важливий обов’язок у разі виявлення корупції або
правопорушень, пов’язаних з корупцією, або
отримання інформації про вчинення таких
правопорушень працівниками відповідних
державних органів влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, публічно-правових органів,
їх структурних підрозділів вживати заходів
для припинення таких правопорушень, в межах своїх повноважень, та негайно письмово
повідомити про таке правопорушення спеціально уповноважений орган у сфері боротьби з корупцією [3].
В цих умовах невиконання вказаного
припису чиновниками та посадовими особами органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим, посадовими
особами органів місцевого самоврядування та юридичних осіб публічного права, їх
структурних підрозділів суттєво підриває
авторитет влади, рівень довіри населення, та
спотворює імідж держави. Тому відповідальність цих осіб не повинна бути суто адміністративною. Приналежність до числа державних службовців та посадових осіб органів
влади та місцевого самоврядування не лише
створює додаткові соціальні гарантії та права для особи, а й зумовлює виникнення ряду
обов’язків. Відтак, неналежне виконання цих
обов’язків повинно бути покаране належним
чином.
Варто підтримати позицію О. Коробєєва,
згідно з якою кримінальне законодавство
можна визнати науково обґрунтованим,
якщо воно, по-перше, повністю охоплює коло
діянь, кримінально-правова боротьба з якими є доцільною, і, по-друге, своєчасно виключає кримінальну відповідальність за діяння,
підстави для криміналізації яких вже відпали [4, с. 12].
Об’єктивною стороною аналізованого
адміністративного правопорушення є бездіяльність суб’єкта: невжиття законних заходів
щодо припинення корупційного правопорушення та негайного письмового повідомлення спеціально уповноваженого органу у
сфері боротьби з корупцію про його вчинення [5, c. 48].
Передумовою відповідальності за діяння, передбачене ст. 172-9 КУпАП, є наявність
підтвердженого предикатного діяння. Крім
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того, особа вже повинна була понести відповідальність за цей протиправний вчинок. На
наш погляд, для того, щоб розрізнити адміністративне правопорушення та кримінальне
правопорушення, важливо враховувати розмір шкоди та тип предикатного діяння. Якщо
предикатний акт містив ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, винний підлягає адміністративній
відповідальності. Якщо предикатний акт містив ознаки кримінального корупційного правопорушення, повинна настати кримінальна
відповідальність.
Особа, яка не вжила заходів щодо припинення або повідомлення про скоєне корупційне діяння, не може бути притягнута
до відповідальності за невиконання антикорупційних дій за умови, що вона саме вчинила таке протиправне діяння. На жаль, судова
практика вказує на значну поширеність таких
помилок. Суддя Березнівського районного
суду Рівненської області визнав винним у невжитті заходів щодо протидії корупції міського голову, який призначив свою колишню
дружину, з якою вони мали спільну квартиру,
очолити організаційний відділ міської ради.
Незважаючи на лист Спецпідрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю
УСБУ в Рівненській області із закликом вжити
заходів для усунення порушень, пов’язаних
з роботою родичів, мер не дотримався вимог
антикорупційного законодавства та не усунув
конфлікт інтересів [6].
Водночас ми вважаємо, що притягати
міського голову до відповідальності за те,
що він не повідомив компетентні органи про
своє власне правопорушення, є некоректним
та необґрунтованим. Для усунення такого
спотвореного правозастосування, на нашу
думку, було б доцільним, щоб Верховний Суд
України у своєму узагальненні чи постанові
чітко прописав аспект розмежування предикатного акту. Відсутність єдиного підходу,
зрештою, є прямим порушенням конституційних вимог. Це підтверджується рішенням Європейського суду з прав людини у
справі «Салов проти України» від 27 квітня
2004 року. Це рішення означає, що норму не
можна вважати «законом», якщо вона сформульована недостатньо чітко, щоб громадянин міг регулювати свою поведінку [7].
У разі необхідності громадянин повинен
мати можливість, за відповідної правової до-
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помоги, передбачити наслідки дії, наскільки це обґрунтовано за конкретних обставин
(Рішення у справі «Толстой-Мілославський
проти Сполученого Королівства» від 13 липня 1995 р.). Серія A, No 316-B, с. 71–72, п. 37).
Ці наслідки не повинні бути «передбачуваними» з абсолютною точністю: практика показує, що це неможливо. Закон повинен адаптуватися до мінливих обставин.
Отже, неминуче, що багато законів викладені часом незрозуміло, а їх тлумачення
та застосування були предметом практики
(Рішення від 26 квітня 1979 року у справі
«Санді Таймс проти Сполученого Королівства»). Серія A, No 30, пункт 49). Незалежно
від того, наскільки чітко сформульовані правові положення, завжди є елемент судового
тлумачення, оскільки суперечливі питання
потрібно вирішувати та адаптувати до сучасних потреб [7].
Враховуючи викладене вище, ми пропонуємо внести зміни до КУпАП та ККУ:
1) до КУпАП:
внести зміни до ст. 172-9 та викласти її у
наступній редакції:
Невжиття заходів щодо протидії корупції
Невжиття передбачених законом заходів
посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого
самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення правопорушення, пов’язаного з корупцією –
тягне за собою накладення штрафу від
ста двадцяти п’яти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Та сама дія, вчинена повторно протягом
року після застосування заходів адміністративного стягнення, –
тягне за собою накладення штрафу від
двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у
цій статті є також особи, зазначені в частині
третій статті 17 Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень
на результати офіційних спортивних змагань».
2) До ККУ:
доповнити ККУ ст. 367-1 наступного змісту:
Невжиття заходів щодо протидії корупції
Невжиття передбачених законом заходів службовою особою, у разі виявлення ко-
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рупційного кримінального правопорушення,
якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам
окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, –
карається штрафом від ста п’ятдесяти до
чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до
трьох місяців, або обмеженням волі на строк
до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
2. Те саме діяння, вчинене повторно –
карається штрафом від чотирьохсот до
дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк
від трьох до шести років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
Висновки. Підсумовуючи викладене, хотіли б наголосити на важливості криміналізації невжиття заходів щодо протидії корупції. Криміналізація цього діяння має відбуватися з урахуванням сутності предикатного
діяння та характеристики особи обвинуваченого (підсудного). Відмежовувати невжиття
заходів щодо протидії корупції (адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією) та невжиття заходів щодо протидії корупції (кримінальне корупційне правопорушення) пропонуємо, спираючись на розмір
заподіяної шкоди та юридичний зміст предикатного діяння. Перспективи подальших
наукових пошуків убачаються в аналізі окремих обставин соціальної обумовленості криміналізації інших адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, а також
з’ясуванні ступеню впливу криміналізації на
ефективність протидії корупції в Україні.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ТА
КРИМІНАЛІЗАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ
Анотація
Статтю присвячено дослідженню міжнародного досвіду боротьби з корупцією та криміналізації корупційних порушень.
Метою статті є дослідження міжнародного законодавства, міжнародних угод з протидії корупції, а також аналіз криміналізації корупційних порушень у світовій практиці.
Наукова новизна. Визначено, що міжнародний досвід боротьби з корупцією показує, що успіх
в ній залежить від ряду факторів. В статті проаналізовано принципи міжнародного законодавства в сфері протидії корупції, а також приділено увагу криміналізації корупційних порушень.
Висновки. Будучи частиною світової спільноти, будь-яка держава повинна враховувати міжнародні стандарти і рекомендації, що стосуються кримінально-правових методів боротьби з корупційними злочинами, в тому числі хабарництвом, а також привести національне законодавство у відповідність з мінімальними стандартами відповідних конвенцій. Комплексна стратегія боротьби з корупцією на міжнародному рівні реалізується за такими напрямкамияк: економічне реформування, спрямоване на послаблення державного регулювання;
підвищення відкритості адміністративних процесів; перебудова діяльності державного апарату, скорочення бюрократичних структур і зниження їх впливу на економіку; удосконалення
роботи судів; реформування комерційного законодавства, особливо з проблем ринку цінних
паперів, нерухомості, інтелектуальної власності, екології; зміцнення громадянського суспільства та посилення незалежних засобів масової інформації; викорінення внутрішньої корупції в
правоохоронних органах.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN COMBATING CORRUPTION
AND CRIMINALIZING OF CORRUPTION VIOLATIONS
Abstract
The article is devoted to the study of international experience in the fight against corruption and
the Prevention of corruption violations.
The purpose of the article is to study international legislation, international agreements on the
Prevention of corruption, as well as to analyze the criminalization of corruption violations in world
practice.
Scientific novelty. It is determined that the international experience in the fight against
corruption shows that success in it depends on a number of factors. The article analyzes the
principles of international legislation in the field of anti-corruption, as well as pays attention to the
criminalization of corruption violations
Conclusions. As part of the international community, any state should take into account
international standards and recommendations on criminal law methods to combat corruption
crimes, including bribery, as well as bring national legislation in line with the minimum standards of
the relevant conventions. A comprehensive strategy to combat corruption at the international level is
being implemented in such areas as: economic reform aimed at weakening state regulation; increasing
the openness of administrative processes; restructuring the activities of the state apparatus, reducing
bureaucratic structures and reducing their impact on the economy; improving the work of Su-devs;
reforming commercial legislation, especially on the problems of the securities market, instability,
intellectual property, ecology; strengthening civil society and establishing independent mass media;
eliminating internal corruption in law enforcement agencies.
Key words: corruption, anti-corruption, corruption violations, international experience,
criminalization.
Постановка проблеми. На сьогодні особливий стан суспільної свідомості та поведінки українців, специфічна ситуація сприйняття та оцінки дійсності вимагають впровадження в державне управління нових форм
організації діяльності, які б, з одного боку,
забезпечили результативність управління,
а з іншого, забезпечили задоволення потреб
громадян [1, с. 110].
Національна ціль сталого розвитку
«Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для
всіх і створення ефективних, підзвітних та
заснованих на широкій участі інституцій на
всіх рівнях» передбачає і скорочення масштабів корупції. Варто відмітити, що скла-
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дається враження, що масштаби корупції в
Україні не зменшуються і ніхто з нею не бореться, тобто є пряма загроза недосягнення
цілей сталого розвитку України [2, с. 21].
Наразі небезпечне для суспільства явище корупції не знає національних кордонів,
масштаб його давно досяг міжнародного рівня. Сприятлива атмосфера для процвітання
корупції склалася в другій половині XX століття. Людське суспільство на всіх континентах стало переживати одні й ті ж глобальні
процеси: відхід від традиційних цінностей,
зміцнення позицій ринкової економіки, колосальна диференціація населення, поглиблення прірви між показниками соціально-економічного розвитку постіндустріальних
країн і відстаючого «третього світу».
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Фактором глобалізації, що негативно
впливає на всі загальносвітові процеси, стає
і корупція. Першою державою, що проявила
серйозне занепокоєння з приводу нової загрози, стали США. Там в 1977 році приймається
Закон про корупційну діяльність за кордоном [3]. Минуло ще 10–15 років, і Антикорупційний рух охопив десятки країн, які розгледіли небезпеку корупції для свого політичного
та економічного розвитку. Стало ясно, що протидія цьому злу можлива тільки зусиллями
всього міжнародного співтовариства.
Але корупція – не простий злочин. Не
випадково в кримінальному законодавстві
більшості країн світу ми не знайдемо складу
злочину, позначеного терміном «корупція».
Немає і єдиних комплексних актів протикорупційного характеру. Тому що боротися з
корупцією можна і потрібно тільки системою
заходів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у дослідження корупції як соціально-політичного явища зробили:
В. Андріанов, Б. Арутюнян, І. Грищенко, І. Гришова, О. Дяченко, О. Кальман, М. Камлик,
Г. Кохан, О. Копиленко, І. Мищак, О. Ніколюк,
О. Михальченко, А. Сафоненко, В. Соловйов,
В. Цитряк, А. Чаркіна. П. Кабанов, О. Філімонов, М. Шакір’янов та ін. Позиція західних авторів щодо явища корупції, у тому числі в суспільствах перехідного типу, а також взаємодії інститутів громадянського суспільства з
державою представлена в роботах Х. Арендт,
М. Джонстона, Р. Клітгаарда, Г. Куріса, Д. Марінової, Дж. Ная, С. Роуз-Екерман, Ч. Тейлора,
А. Хайденхаймера, А. Шайо та ін.
Метою статті є дослідження міжнародного законодавства, міжнародних угод з протидії корупції, а також аналіз криміналізації
корупційних порушень у світовій практиці.
Виклад основного матеріалу. Міжнародна боротьба з корупцією – це система
відносин між державами в особі їх органів,
міжнародними урядовими та неурядовими
організаціями, транснаціональними корпораціями та іншими організаціями з питань
протидії корупції. Система включає в себе
узгоджені антикорупційні політику, стратегію і тактику, вироблення міжнародних угод і
договорів, їх включення у внутрішнє законодавство держав.
Досвід подібної протидії вже накопичений і реалізується як в країнах, визнаних

найбільш «чистими» в сенсі корупції (Фінляндія, Данія, Нова Зеландія, Ісландія, Швеція, Сінгапур, Канада, Нідерланди, Люксембург, Норвегія, Австралія, Швейцарія та ін.),
так і в країнах, що знаходяться на іншому
полюсі даного рейтингу (Сомалі, Бангладеш,
Ірак, Чад, Румунія, Нігерія, Індонезія, В’єтнам
та ін.)
Міжнародний досвід боротьби з корупцією показує, що успіх в ній залежить від ряду
факторів, але в цілому представити своєрідний «ланцюжок результативності» можна наступним чином:
1. Усвідомлення державою та громадянами країни проблеми корупції як загрози
національній безпеці;
2. Виокремлення у цій загрозі внутрішнього і зовнішнього аспектів, політичної та
економічної складових;
3. Формування стабільного та ефективного антикорупційного законодавства з урахуванням досвіду інших держав;
4. Створення реально діючого механізму
боротьби з корупцією, включаючи роботу незалежної судової системи;
5. Культивування у суспільстві атмосфери нетерпимості і повного неприйняття корупційної поведінки окремих його членів і
соціальних груп.
Перемога над корупцією буде забезпечена спільними діями, вживаючи військову
термінологію, трьох фронтів: самих держав,
громадянського суспільства і всього міжнародного співтовариства в цілому.
У фундаменті цієї перемоги лежать три
підстави, що представляють собою антикорупційну стратегію:
1) Сильна політична воля керівництва
країн і єдина державна політика протистояння корупції;
2) Постійний соціальний контроль з
боку громадянського суспільства за всією
системою державного управління;
3) Жорстка підзвітність осіб, які мають
владні повноваження перед дійсно незалежними органами, наділеними, своєю чергою,
повноваженнями щодо притягнення цих осіб
до відповідальності незалежно від їх суспільного статусу.
Безумовно, за інших рівних умов, антикорупційні досягнення яскравіше видно там,
де історичні традиції, менталітет нації, релігійний досвід та інші духовно-моральні чин-
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ники забезпечують складання в суспільній
свідомості уявлення про чиновника як про
шановану людину, завданням якої є державний захист і охорона прав та інтересів громадян. Країни, де таке подання формувалося
століттями, – Великобританія, Німеччина,
Франція, Японія та інші – на початку XXI століття мають ефективний механізм боротьби
з корупцією. У чому ж полягає міжнародний
досвід цієї боротьби?
По-перше, доводиться визнати: немає
в світі країн, де була б відсутня корупція. З
1995 року некомерційна незалежна організація з вивчення та боротьби з корупцією Транспаренсі Інтернешнл (Тrаnѕрarenсу
International), що означає «Міжнародна прозорість», публікує доповідь, в якій наводить
дані ІВК (Індексу сприйняття корупції). З наведеного списку країн видно, що вільних від
корупції місць на планеті не залишилося.
По-друге, корупція проявляє себе в усьому світі однаково. Основні види її прояву –
це:
підкуп державних посадових осіб;
підкуп членів державних представницьких органів влади;
підкуп іноземних політичних діячів;
підкуп у приватному секторі;
підкуп посадових осіб міжнародних організацій;
підкуп суддів;
використання службового становища в
корисливих цілях;
відмивання грошей, отриманих від корисливих злочинів.
Причому, існує так звана низова корупція (хабарництво дрібних і середніх чиновників) і корупція у вищих органах влади.
По-третє, при всій багатоликості корупції боротися з нею можна, використовуючи
засоби як процедурні, так і інституційні. Одним із лідерів світового Антикорупційного
руху є США. Зараз там реалізується комплексна стратегія боротьби з корупцією на міжнародному рівні за такими напрямками [4]:
економічне реформування, спрямоване
на послаблення державного регулювання;
підвищення відкритості адміністративних процесів;
перебудова діяльності державного апарату, скорочення бюрократичних структур і
зниження їх впливу на економіку;
удосконалення роботи судів;
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реформування комерційного законодавства, особливо з проблем ринку цінних паперів, нерухомості, інтелектуальної власності,
екології;
зміцнення громадянського суспільства
та посилення незалежних засобів масової інформації;
викорінення внутрішньої корупції в правоохоронних органах.
Також велике значення надається ролі
громадянського суспільства в антикорупційній діяльності, адже громадянське суспільство є характеристикою суспільства в цілому
та громадськості як його складової частини з
точки зору самоорганізації суспільства, рівня
розвитку демократії в державі, дотримання і реалізації прав і свобод громадянина,
дотримання громадянами своїх політичних
обов’язків і відповідальності як джерела влади в державі [5, с. 127; 13].
Як зазначає Авраменко С. М., враховуючи, що кримінальна відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання за Кримінальним кодексом України [6, с. 282] настає далеко не завжди, доцільно розглянути зарубіжний досвід
формування та діяльності системи протидії
корупції.
Так, у США стабільно діє сформована ще
в 70–90-і роки нормативно-правова база з
проблем корупції, починаючи від відповідних глав Зводу законів США до спеціальних
кодексів честі чиновників, таких як «про етику в урядових установах», «Принципи етичної поведінки урядових чиновників і службовців», «Модельні правила профілактики
корупції» для начальників поліцейських відомств і т.д.
Крім вже існуючих державних органів,
що борються зі злочинністю (головним з
яких є ФБР), створені органи виключно антикорупційної спрямованості. Так, спеціальний
відділ в Міністерстві юстиції здійснює контроль за службовим переслідуванням виборних і призначуваних посадових осіб на всіх
рівнях управління, розслідуванням злочинів
в ході виборчих кампаній, втіленням в життя
законів про етику в уряді.
Під постійним суворим контролем антикорупційних служб американський чиновник перебуває не тільки в період виконання обов’язків, а й навіть покинувши державну службу. У законодавстві США сформу-

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

№ 1/2021

LAW
льовано поняття «конфлікт інтересів», маючи на увазі можливий конфлікт приватного
інтересу чиновника з інтересом державним.
Нормативні акти США (і багатьох інших
країн) забороняють чиновникам займати
будь-яку оплачувану посаду поза державною
службою, проявляти будь-які політичні або
особисті переваги, використовувати службову інформацію з метою отримання особистої
вигоди, отримувати різного роду подарунки і підношення. Так, за будь-яку винагороду, взяту крім законних сум, чиновник може
бути покараний штрафом до 500 доларів або
позбавленням волі на строк до шести місяців з обов’язковою втратою права обіймати
свою посаду. У будь-якому відомстві протягом одного року після виходу у відставку
колишній держслужбовець високого рангу
не має права представляти чиїсь інтереси з
будь-яких питань перед тим відомством, в
якому він служив.
Подібного роду норми є в законодавстві
більшості цивілізованих країн. У Великобританії всі подарунки, пропоновані службовцю
у зв’язку з виконанням офіційних обов’язків,
повинні їм відкидатися. Виняток робиться
для різдвяних подарунків, якщо вони являють собою календарі, записні книжки, канцелярське приладдя (недорогі і мають знак
компанії), тобто те, що може бути розцінено
як рекламний матеріал. Французькі закони
встановлюють кримінальну відповідальність
аж до тюремного ув’язнення для службовців
за будь-яку участь в підприємстві, за яким
вони повинні спостерігати або забезпечувати хоча б частково керівництво ним. Кримінальний кодекс Нідерландів особливо виділяє відповідальність суддів-корупціонерів,
які приймають подарунок, мета якого вплинути на рішення суду: тюремне ув’язнення
строком до 12 років. Більш того, в Канаді,
Ізраїлі, Японії, Ірландії найбільш відверті
форми корупції – хабарництво, вимагання –
прирівняні до порушення Конституції і акту
державної зради.
Показовим є досвід антикорупційної
боротьби влади Сінгапуру. Сьогодні країна –
одна з найменш корумпованих у світі. Вражаючих успіхів Сінгапур досяг, реалізуючи прийняту на початку 70-х років антикорупційну
програму в Міністерстві фінансів і визначившись з пріоритетними напрямками: прозорість діяльності чиновників, зближення

пересічних громадян і контролюючих організацій, приборкання низової корупції. Кожні 3–5 років в програму вносяться необхідні
корективи. Поява даної програми вдихнула
новий живий струмінь в роботу спеціалізованого органу – Бюро з розслідування випадків корупції, заснованого ще в 1952 році.
Важливо, що у своїй діяльності Бюро володіє
політичною і функціональною самостійністю: його директор безпосередньо відповідає перед прем’єр-міністром країни, здійснюється незалежне розслідування випадків
корупції, як у державному, так і в приватному секторі економіки. Боротьба Сінгапуру з
корупцією заснована на логіці: викорінити
корупцію можна, лише виключивши умови,
що схиляють особистість до корумпованих
дій. А тому державно-правова система країни
забезпечує чітке дотримання принципу відповідальності по відношенню до обох сторін
корупційного злочину (наприклад, і до тих,
хто дає хабарі, і до тих, хто їх бере). Причому
строгість застосовується саме до високопоставлених чиновників, для яких розмір покарання збільшено до п’яти років позбавлення
волі та/або штрафу в розмірі 10000 доларів
при обов’язковості сплати до бюджету суми
хабара. Непідкупність і особистий приклад
бездоганної поведінки керівників забезпечується не тільки обов’язковістю контролю
за звітністю всіх держслужбовців про джерела їх доходів, а й гідною оплатою їх праці:
вищим державним посадовим особам в Сінгапурі платять за формулою, прив’язаною до
середньої заробітної плати успішно працюючих в приватному секторі осіб (адвокатів,
банкірів).
Результати антикорупційної боротьби
в Сінгапурі видно у всіх сферах життєдіяльності суспільства, але особливо – в економіці.
Вчені Гарвардського університету підрахували, що зниження корумпованості країни
з рівня Мексики до рівня Сінгапуру призводить до ефекту, еквівалентного зростанню
збору податків на 20 %.
Звичайно, боротьба з корупцією силами
держави – важливий, але не єдиний фактор
антикримінальної стратегії. Міжнародний
досвід показує, що найбільш дієвими інструментами боротьби з корупцією є незалежна
преса та неурядові організації. Саме вони,
як інститути громадянського суспільства, за
наявності справжнього демократичного ре-
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жиму допомагають викривати факти корупції. Так, наприклад, в Ізраїлі, Ірландії, Нідерландах ефективно діє система «дублювання
моніторингу» за можливими корупційними
діями. Вона здійснюється спільними зусиллями урядових і неурядових організацій
(типу відомства «за Чистоту уряду»). Отримана в ході розслідування інформація доводиться до громадськості. В Ізраїлі чи Ірландії
чиновник швидше зізнається у вбивстві, ніж
у корупціонізмі. Так влаштована громадська
думка, яка буде ставитися до корупціонера
як до ворога держави і глибоко аморального
типу.
Існує поширена думка, що корупцію
можна перемогти тільки жорсткими методами, диктатурою, репресіями. Найчастіше
прихильники такого погляду посилаються на
досвід Китаю з його показовими розстрілами
чиновників. Репресивні заходи, звичайно, можуть дати швидкий бажаний результат, але
одночасно вони призводять до різкого посилення однієї з «корпорацій чиновництва» –
правоохоронних органів, які отримують монопольне право вирішувати, кого милувати,
кого стратити, з усіма випливаючими звідси
корупційними наслідками.
З початку п’ятдесятих років до теперішнього часу на Філіппінах змінилося 13 антикорупційних агентств, що цілком відображає
нестабільність політичної ситуації в цій країні. У лютому 1979 року президент Маркос
сформував спеціальний антикорупційний
суд і посаду омбудсмена. Система антикорупційних заходів у Філіппінах – яскравий зразок того, як не треба організовувати антикорупційну боротьбу. Внаслідок недостатності
кадрових ресурсів офіс омбудсмена, на якого
були покладені правоохоронні функції в області хабарництва, незабаром сам уславився
як розсадник тяганини. Крім того, для слідчих офісу омбудсмена були встановлені квоти «упіймання корупціонерів». Ця система
спонукала слідчих братися за легкі справи,
на шкоду розплутуванню складних корупційних клубків. В результаті офіс був завалений
скаргами, які очікують перевірки, а також
справами про злочини, що чекають розкриття.
Комітет із запобігання корупції Індійського Союзу був утворений ще в 1962 році.
Його основними завданнями стали оцінка
ефективності застосовуваних заходів по бо-
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ротьбі з корупцією та вироблення нових методів антикорупційної боротьби. В якості
одного з таких заходів комітет запропонував
створити Центральну комісію з пильності,
основною функцією якої було проведення
розслідувань за будь-якою скаргою або іншого свідчення про «недобру поведінки»
цивільного службовця. По суті, Комісія є окремим органом по боротьбі з корупцією. Для
цього вона наділена рядом спеціальних повноважень. Потім було утворено Центральне
бюро розслідувань Індійського Союзу.
Досвід більшості сучасних держав говорить про інше: максимальна відкритість
державної системи, політична конкуренція
партій у суспільстві, вільна і відповідальна
робота ЗМІ та різних незалежних недержавних комісій – ось оптимальні форми і методи
боротьби з корупцією.
І, нарешті, про роль міжнародних організацій. Навіть самі благі антикорупційні зусилля окремих держав часто неефективні.
Економіка сучасного світу глобальна: за даними ООН, в ній діють зараз понад 40 тисяч
транснаціональних корпорацій (ТНК), конт
ролюючих капітал в 2,6 трильйона доларів.
Це обмежує можливості контролю окремих
держав, зате створює простір для антикорупційної діяльності міжнародних організацій.
У 70-ті роки міжнародне співтовариство
приступило до вироблення глобальної правової основи з даної проблеми. У матеріалах
V Конгресу ООН з попередження злочинності
та поводження з правопорушниками (Женева, 1975 р.) вперше з’явилися Положення про
небезпеку подібного роду злочинів. А в резолюції VIII Конгресу ООН (Гавана, 1990 р.) корупція віднесена до глобальних проблем, що
загрожують всьому людству [7]. На рубежі
XX–XXI століть з’являється маса документів
ООН: Міжнародний кодекс поведінки посадових осіб (1996), Глобальна програма проти
корупції (1999), Конвенція проти транснаціональної організованої злочинності (2000) та
багато інших. У жовтні 2003 року була прийнята, а з грудня набула чинності Конвенція
ООН проти корупції як документ, обов’язковий до виконання для всіх держав, які ратифікували його.
Наприклад,
Кримінально-правова
Конвенція про боротьбу з корупцією Європейського Співтовариства 1999 року.
З 1996 року в Європі діє проект «Спрут», в
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рамках якого понад 20 країн здійснюють інформаційний обмін по боротьбі з організованою злочинністю.
Для протидії глобальній корупції об’єднують свої зусилля і вчені-кримінологи.
У 2002 році створено Всесвітній антикримінальний і антитерористичний форум
(ВААФ). Дослідницький інститут ООН зі злочинності та правосуддя (ЮНІКРІ) координує
наукову діяльність з питань боротьби зі злочинністю та корупцією. Останніми роками
активно розширюється мережа дослідницьких центрів з вивчення проблем транснаціональної злочинності та корупції (TRACCC),
заснована американським Університетом
(м. Вашингтон, США).
Метою всієї цієї науково-дослідної діяльності нині є вироблення єдиної міжнародної антикорупційної політики та нормативно-правової бази. За рішенням ООН засновано Міжнародний день протидії корупції – 9
грудня.
Міжнародний досвід криміналізації корупційних правопорушень відносить до корупційних злочинів кримінально каране
діяння, пов’язане з наданням фізичними та
юридичними особами, злочинними групами
і спільнотами додаткових винагород, подарунків, послуг, незаконних пільг в отриманні
кредитів, позик, придбанні цінних паперів,
нерухомості та іншого майна, дачу хабаря
державним службовцям, посадовим особам,
представникам законодавчої та судової влади, а також їх відповідні злочинні дії на догоду замовникам – фізичним і юридичним
особам, злочинним групам і спільнотам. Світовий досвід свідчить про те, що корпорації
дуже часто надають нелегальні винагороди,
в тому числі високопоставленим чиновникам, наприклад, за можливість отримати великий контракт і концесію.
По-перше, зацікавлена компанія може
дати хабар за те, щоб її внесли в список учасників майбутнього тендеру на право отримання великого контракту і обмежили число
його учасників.
По-друге, вона може платити за отримання конфіденційної інформації про максимальні та мінімальні цінові пороги, середні
цінові пропозиції та критерії оцінки інвестиційних проектів.
По-третє, за допомогою хабаря можна
змусити чиновників визначити умови тенде-

ру таким чином, щоб компанія-хабародавець
виявилася єдиним кандидатом, який повністю задовольняє всі вимоги.
По-четверте, компанія може просто купити собі перемогу в тендері. Нарешті, вигравши контракт, компанія може за хабарі
домогтися завищення цін або поблажки при
оцінці якості продукту.
Будучи частиною світової спільноти,
будь-яка держава повинна враховувати міжнародні стандарти і рекомендації, що стосуються кримінально-правових методів боротьби з корупційними злочинами, в тому числі
хабарництвом, а також привести національне
законодавство у відповідність з мінімальними
стандартами відповідних конвенцій.
1. Конвенція Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію (укладена в м. Страсбурзі 27.01.1999), не містить
визначення поняття «корупція», але визначає корупцію в основному як підкуп. Європейською Конвенцією передбачена криміналізація відповідних діянь корупційного
характеру: активний і пасивний підкуп національних публічних посадових осіб (ст. 2 і 3),
активний і пасивний підкуп у приватному
секторі (ст. 7 і 8), підкуп членів національних
публічних зборів (ст. 4), підкуп іноземних публічних посадових осіб (ст. 5), підкуп членів
іноземних публічних зборів (ст. 6), підкуп посадових осіб міжнародних організацій (ст.9),
підкуп членів міжнародних парламентських
зборів (ст. 10), підкуп суддів та посадових
осіб міжнародних судів (ст. 11), зловживання впливом у корисливих цілях (ст. 12), відмивання доходів від злочинів, пов’язаних
із корупцією (ст. 13). Європейська конвенція визначає криміналізацію корупції як у
державному, так і в приватному секторі. Під
суб’єктом «державного» підкупу розуміється «публічна посадова особа», яка, згідно зі
ст. 1, визначена як «посадова особа», «публічний службовець», «мер», «міністр» або «суддя» [8].
Також в Європейській конвенції передбачена криміналізація дій з підкупу осіб, які
керують підприємствами приватного сектора або працюють в них в тій чи іншій якості.
Європейською Конвенцією поділяються поняття активного і пасивного підкупу публічних посадових осіб.
Під активним підкупом розуміється
«навмисна обіцянка, пропозиція або надання
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будь-якою особою, прямо або побічно, будьякої неправомірної переваги будь-якому з
публічних посадових осіб для самої цієї особи або будь-якої іншої особи, з тим щоб вона
вчинила дії або утрималася від їх вчинення
при здійсненні своїх функцій» (ст. 2) [8].
Під пасивним підкупом розуміється
«пряме або непряме умисне вимагання або
отримання будь-якою публічною посадовою
особою будь-якої неправомірної переваги
для самої цієї особи або ж прийняття пропозиції або обіцянки такої переваги, з тим
щоб посадова особа вчинила дії або утрималася від їх вчинення при здійсненні своїх
функцій» (ст. 3). Таким чином, Європейською
Конвенцією досить широко визначена об’єктивна сторона підкупу: криміналізації підлягають не тільки дії з передачі і прийняття
неправомірних переваг, але й обіцянка, пропозиція, запит і прийняття пропозиції. Відповідно до статті 15 Європейської конвенції
криміналізації підлягають випадки співучасті у вчиненні будь-якого зазначеного в Конвенції злочину.
Стаття 18 Європейської Конвенції передбачає зобов’язання держав-учасниць вжити
законодавчих та інших заходів щодо забезпечення відповідальності юридичних осіб у
зв’язку із вчиненням корупційних злочинів,
що полягають в активному підкупі, зловживанні впливом в корисливих цілях і відмиванні доходів, визнаних в якості таких відповідно до цієї Конвенції.
У даному випадку відповідальність юридичної особи, відповідно до ст. 18, не виключає можливості кримінального переслідування фізичних осіб, які вчинили, підбурювали до вчинення або брали участь у вчиненні
кримінальних правопорушень, зазначених у
пункті 1 статті 18 Європейської конвенції.
2. Статтею 8 Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності (прийнята в м. Нью-Йорку 15.11.2000) встановлені такі форми корупції: a) обіцянка, пропозиція або надання публічній посадовій особі,
особисто або через посередників, будь-якої
неправомірної переваги для самої посадової особи або іншої фізичної або юридичної
особи, з тим, щоб ця посадова особа вчинила будь-яку дію або бездіяльність при виконанні своїх посадових обов’язків; б) вимагання або прийняття публічною посадовою
особою, особисто або через посередників,
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будь-якої неправомірної переваги для самої
посадової особи або іншої фізичної або юридичної особи, з тим, щоб ця посадова особа
вчинила будь-яку дію або бездіяльність при
виконанні своїх посадових обов’язків.
3. Конвенція ООН проти корупції від
31 жовтня 2003 року (далі також – Конвенція
проти корупції) передбачає криміналізацію
досить широкого ряду діянь корупційного
характеру: підкуп національних державних
посадових осіб (ст. 15); підкуп іноземних
державних посадових осіб і посадових осіб
публічних міжнародних організацій (ст. 16);
розкрадання, неправомірне привласнення або інше нецільове використання майна
державною посадовою особою (ст. 17); зловживання впливом корисливих цілях (ст. 18);
зловживання
службовим
становищем
(ст. 19); незаконне збагачення (ст. 20); підкуп
у приватному секторі (ст. 21); розкрадання
майна у приватному секторі (ст. 22); відмивання доходів від злочинів (ст. 23); приховування (ст. 24); перешкоджання здійсненню
правосуддя (ст. 25); відповідальність юридичних осіб (ст. 26).
У статті 20 Конвенції проти корупції
під незаконним збагаченням розуміється
«... значне збільшення активів публічної посадової особи, що перевищує її законні доходи,
яке вона не може розумним чином обґрунтувати».
Відповідно до ст. 28 Конвенції проти
корупції усвідомлення, намір або умисел є
обов’язковим елементом суб’єктивної сторони будь-якого корупційного злочину. При
цьому, вина може бути встановлена з об’єктивних фактичних обставин справи.
Забезпечення системності антикорупційної політики, підвищення ефективності
попередження транснаціональної злочинності є завданнями багатьох міжнародних організацій.
У числі організацій, що активно впливають на економічну і правову політику,
слід виділити Організацію економічного
співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) –
Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD) [9]. Вона була утворена
в 1961 р. з ініціативи США на базі організації Європейського економічного співробітництва – ОЕЕС. У даний час до неї входять
34 держави. Мета діяльності цієї організації
полягає в моніторингу економічної ситуа-
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ції, протидії відмиванню грошей, несплаті
податків, корупції та хабарництву. Апогеєм
діяльності ОЕСР стало прийняття Конвенції
по боротьбі з підкупом посадових осіб іноземних держав при проведенні міжнародних
ділових операцій (1997 р.).
У 2005 році була розпочата програма
моніторингу для оцінки реалізації рекомендацій у кожній з країн. У галузі кримінального законодавства та криміналізації корупції
всім країнам рекомендовано внести зміни
до свого національного законодавства для
виконання міжнародних стандартів, встановлених Конвенцією ОЕСР про боротьбу з
дачею хабарів іноземним державним посадовим особам при здійсненні міжнародних ділових операцій, Конвенцією Ради Європи про
кримінальну відповідальність за корупцію
та Конвенцією ООН проти корупції. Країни,
в першу чергу, повинні встановити, де і якою
мірою їх власне законодавство не відповідає стандартам конвенцій. Це можуть бути
випадки, коли внутрішнє законодавство не
передбачає криміналізацію деяких видів
злочинів (наприклад, підкупу іноземної державної посадової особи), або склад злочину
кваліфікується більш вузько, ніж у Конвенції (зокрема, визначення хабаря не включає
нефінансові вигоди). Розглядаючи дану проблематику, слід відзначити, що деякі міжнародні правові акти окремо рекомендують
використовувати фінансові санкції та конфіскацію майна як найбільш ефективні заходи покарання. Так, Стаття 19 Конвенції Ради
Європи про кримінальну відповідальність за
корупцію [8] містить вимогу про застосування ефективних, пропорційних і стримуючих
кримінальних або некримінальних санкцій, у
тому числі фінансового характеру. Крім того,
пункт 3 згаданої статті Європейської конвенції містить положення про вжиття державами-учасницями таких законодавчих та
інших заходів, які можуть знадобитися для
того, щоб наділити себе правом конфісковувати або іншим чином вилучати знаряддя
вчинення та доходи від кримінальних правопорушень, визнаних як такі відповідно
до цієї Конвенції, або майно, вартість якого
еквівалентна. Конвенція ООН проти корупції
рекомендує державам-учасникам приймати
такі заходи, які можуть знадобитися для забезпечення можливості конфіскації доходів
від корупційних злочинів або майна, вартість

якого відповідає вартості таких доходів; майна, обладнання та інших засобів, які використовувалися або призначалися для використання при вчиненні корупційних злочинів
(ст. 31). Статтею 12 Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності передбачено прийняття державами-учасниками в максимальному ступені, можливому в
рамках їх внутрішніх правових систем, таких
заходів, які можуть знадобитися для забезпечення можливості конфіскації: a) доходів від
злочинів, що охоплюються Конвенцією, або
майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів; б) майна, обладнання або інших
засобів, що використовувалися або призначалися для використання при вчиненні злочинів, що охоплюються Конвенцією.
Відомо, що міжнародно-правові положення з питань протидії корупції реалізуються державами в тому числі шляхом імплементації міжнародних норм в національне
законодавство. Наприклад, законодавство
США передбачає покарання за дачу і отримання винагороди за послуги, що входять в
коло обов’язків посадової особи. Заохочення
по американському праву чиновник може отримати тільки офіційно – від уряду. Покарання за порушення цієї норми – штраф або позбавлення волі до двох років, або сукупність
даних покарань.
Визначення корупції та Положення про
відповідальність за неї викладені в главі 11
«підкуп, незаконні доходи і конфлікт інтересів» титулу 18 Зводу законів США [10].
Стаття 201 названої глави встановлює кримінальну відповідальність за пропозицію,
обіцянку і дачу хабара в обмін на вчинення
незаконних дій посадовою особою (так званий активний підкуп). Пункт (b) цієї статті
передбачає відповідальність публічної посадової особи, яка «прямо або побічно вимагає в якості підкупу, домагається, отримує,
приймає або погоджується отримати або
прийняти будь-яку цінність особисто або
для будь-якої іншої особи або організації» в
обмін на будь-які незаконні дії або бездіяльність по службі (пасивний підкуп).
Корупційними, кримінально-караними
визнаються угоди між будь-якими особами
з приводу влаштування на федеральну державну службу.
Винний карається позбавленням волі на
один рік або штрафом у розмірі необхідної
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або отриманої суми, або суміщенням обох видів покарання. Виняток становить діяльність
спеціальних агентств по найму, що мають
дозвіл брати участь в наборі на державну
службу.
У жовтні 1990 року вийшов наказ Президента США № 12731 «принципи етики поведінки посадових осіб і службовців державного апарату». Ці принципи були поширені
не тільки на чиновників вищого рангу, а й на
рядових держслужбовців. Згідно з наказом,
держслужбовці:
- не повинні брати участь у фінансових
операціях, при проведенні яких передбачається використання закритої урядової інформації або використання такого роду інформації в особистих цілях;
- не можуть в якій би то не було формі
заохочувати підношення або приймати подарунки від будь-яких осіб або групи осіб,
які домагаються від них вчинення будь-яких
офіційних дій, що мають разом з ними які-небудь спільні справи або здійснюють діяльність, регульовану органом, в якому працюють ці службовці;
- приймати подарунки від осіб, інтереси яких залежать від виконання або невиконання цими службовцями своїх посадових
обов’язків;
- зобов’язані доповідати у відповідні інстанції про всі помічені випадки руйнування власності, обману, зловживання, корупції [10].
Контролем за виконанням цих встановлень займаються спеціально призначені в
будь-якому державному управлінні або департаменті особи або групи осіб, комісії, які
при необхідності можуть запитувати додаткову інформацію, викликати на бесіду самих
чиновників, проводити службове розслідування. Для чиновника наслідки виявлення
допущених ним порушень можуть виразитися у вигляді застосування до нього одного з
таких заходів впливу: часткова або повна дискваліфікація; переміщення на нижчу посаду; пропозиція припинити конфліктні фінансові зв’язки. Серйозні порушення є підставою
для притягнення до кримінальної відповідальності.
Світова практика боротьби з корупцією
свідчить про важливість встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.
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У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (далі – Сполучене
Королівство) основу кримінального законодавства про хабарництво (корупцію) складають Закон про хабарництво в публічних
організаціях 1889 року і закони Про запобігання корупції 1906 і 1916 років. Перший з
названих законів засуджує «вимогу хабаря
або отримання або згоду на отримання подарунка, позики, винагороди або чого-небудь іншого, що має цінність як засобу спонукання службовця зробити що-небудь або
утриматися від виконання чого-небудь».
Особа, визнана винною в такому вчинку, засуджується до тюремного ув’язнення або до
сплати вартості подарунка, позики або винагороди, отриманих ним. Додатково вона позбавляється права бути обраною або призначеною на будь-яку публічну посаду строком
на сім років. У разі повторного засудження
винний може бути засуджений до позбавлення службових прав назавжди, а також до
позбавлення права на будь-яку компенсацію
або пенсію, на які він би розраховував в якості посадової особи. Закон 1906 року «Про запобігання корупції» передбачає кримінальну
відповідальність незалежно від того, вчинила особа, яка отримала хабар, ті дії, за які він
був наданий, і від мотивів, якими керувався
хабародавець [11, с. 35].
У рамках антикорупційної стратегії у
Сполученому Королівстві реалізується і програма утвердження принципів чесності та
непідкупності у всіх сферах життя суспільства, у тому числі на державній службі. У
жовтні 1994 року був створений незалежний
Консультативний Комітет зі стандартів (поведінки) у суспільному (державному) житті.
У 1995 році комітет сформулював сім принципів державної роботи чиновників, серед
яких – лідерство, дотримання принципів лідерства та особистого прикладу у виконанні
стандартів суспільного життя.
Проведений І. М. Грищенко аналіз особистісних потреб, які формують поведінку
лідера і впливають на його діяльність, довів,
що «для належної роботи системи місцевого
самоврядування громадянам доцільно аналізувати поведінку потенційних кандидатів
для роботи в системі місцевого самоврядування, звертаючи особливу увагу на орієнтацію цих людей на три основні потреби: на
досягнення, відношення до влади і потребу
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бути з людьми» [12, с. 154]. При цьому важливим є налагодження дієвого громадського
контролю за діяльністю посадових осіб органів місцевого самоврядування [13; 14].
У Федеративній Республіці Німеччина
(далі – ФРН) для протидії корупції були вжиті заходи законодавчого та адміністративного характеру. До Кримінального кодексу ФРН
була внесена стаття про дачу та отримання
хабаря в приватноправовому обороті, яка
раніше містилася в Законі проти недозволеної конкуренції (підкуп службовця – § 12). У
1997 році набув чинності Закон «Про боротьбу з корупцією» з одночасним внесенням
змін до КК ФРН. Було розширено перелік корупційних злочинів: отримання і дача хабаря
в господарському обороті (§ 299); обмежуючі
конкуренцію угоди при конкурсах (§ 298);
отримання вигоди (§ 331); отримання хабаря за порушення Службового боргу (§ 332);
обіцянка, пропозиція вигоди, хабарі (§ 333);
дача хабаря за порушення Службового боргу (§ 334) [11; 15].
У Фінляндії під посадовим хабарництвом як основним видом корупції розуміється протиправна угода між представником
органу влади або управління будь-якого рівня і особою (групою осіб, організацією), зацікавленою в його певній поведінці. При цьому
обопільно отримана вигода може носити як
матеріальний (гроші, майно, цінні папери
і т.д.), так і нематеріальний (лобіювання чиїхось інтересів, допомога в проведенні виборчої кампанії і т.д.) характер. Відповідно
до Закону «Про державних службовців» чиновникам забороняється приймати подарунки, частування, користуватися послугами
розважального характеру за рахунок зацікавлених осіб, на проходження справ яких
вони можуть вплинути. Вищі посадові особи
країни (в тому числі члени уряду і депутати
парламенту) зобов’язані періодично подавати декларації про свої доходи і їх джерела, які
зазвичай піддаються публічному розголосу [11; 17].
У Французькій Республіці боротьба проти корупції традиційно ґрунтується на кримінальному законодавстві, адміністративних
процедурах і контролі. Поряд із традиційними, в сучасному законодавстві відображені
нові види злочинів, що відповідають розвитку нових форм корупції, зокрема в галузі
міжнародної корупції: законодавством пе-

редбачаються корупційні злочини не тільки
у відносинах з публічною адміністрацією, а й
у відносинах між приватними особами. Кримінальним кодексом визначається 16 різних
видів злочинів в області корупції і порушень
чесності, які можна розділити на кілька груп,
серед яких «використання своєї посади в особистих інтересах для отримання доходів або
будь-яких цінностей (хабарництво)» [11; 16].
Істотно відрізняється від розглянутих
вище антикорупційна стратегія Китайської
Народної Республіки (далі – КНР). В її основі
лежить превалювання репресивних заходів
впливу. З цією метою в 2003 році був створений Антикорупційний комітет, який займається не тільки розслідуванням корупційних
злочинів, за які передбачена смертна кара,
а й виконує також виконавчі функції. Крім
найжорсткіших заходів, в КНР використовують і профілактичні. Наприклад, діє гаряча
телефонна лінія, по якій будь-який житель
може анонімно повідомити про факти хабарництва або зловживання службовим становищем тих чи інших чиновників.
Висновки. Будучи частиною світової
спільноти, будь-яка держава повинна враховувати міжнародні стандарти і рекомендації,
що стосуються кримінально-правових методів боротьби з корупційними злочинами, в
тому числі хабарництвом, а також привести
національне законодавство у відповідність з
мінімальними стандартами відповідних конвенцій. Комплексна стратегія боротьби з корупцією на міжнародному рівні реалізується
за такими напрямками: економічне реформування, спрямоване на послаблення державного регулювання; підвищення відкритості адміністративних процесів; перебудова
діяльності державного апарату, скорочення
бюрократичних структур і зниження їх впливу на економіку; удосконалення роботи судів; реформування комерційного законодавства, особливо з проблем ринку цінних паперів, нерухомості, інтелектуальної власності,
екології; зміцнення громадянського суспільства та посилення незалежних засобів масової інформації; викорінення внутрішньої корупції в правоохоронних органах.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Анотація
Метою статті є дослідження теоретико-правових засад поводження з відходами за законодавством Європейського Союзу, принципів діяльності ЄС у сфері поводження з відходами
та напрямків попередження виникнення відходів.
Наукова новизна. У зв’язку з незадовільним станом виконання в Україні зобов’язань у
сфері адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС у сфері поводження з відходами актуальним є ґрунтовне дослідження системи класифікації відходів та принципів діяльності ЄС у сфері поводження з відходами.
Висновки. Головним завданням державної політики щодо управління відходами є максимально можливе зменшення негативного впливу речовин та матеріалів, що втратили своє
споживче значення, на навколишнє середовище та здоров’я людини. Цей напрям державної політики є дуже важливим через вкрай негативні наслідки, оскільки відходи становлять загрозу
для здоров’я людини та завдають шкоду навколишньому природному середовищу в зв’язку з їх
токсичністю, можливістю забруднення повітря, води та ґрунту.
Нами проаналізовано систему класифікації відходів в ЄС з погляду на їх хімічні, фізичні, економічні властивості. На сьогодні ця система класифікації складається з 20 глав, 110 підкатегорій, 839 видів відходів, 405 видів відходів, класифікованих як небезпечні. Основною метою впровадження класифікації відходів є розроблення типових систем управління не для кожного виду
відходів окремо, а в межах певної категорії, крім випадків, передбачених законодавством ЄС.
Основними стратегічними цілями в галузі поводження з відходами в Європейському Союзі є: зменшення утворення відходів шляхом запобігання їх виробленню в технологічному процесі виробництва; використання відходів у виробничих процесах; виділення окремих фракцій із
загального потоку відходів для подальшого їх використання як вторинних матеріальних та
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енергетичних ресурсів; скорочення відходів, розміщених на звалищах; інтеграція методів поводження з відходами на основі використання найкращих доступних технологій.
У правовій системі ЄС, поряд із загальними принципами (принцип забруднювач платить,
принцип охорони життя та здоров’я, принцип запобігання та профілактики, принцип планування, принцип сталого розвитку), існують спеціальні, які складають основу правового регулювання у певних сферах суспільного життя (принцип близькості, принцип застосування ієрархії поводження з відходами, принцип відповідальності виробника, принцип селективного збору).
Новацією є те, що вищезгадані принципи передбачають підготовку до повторного використання та переробки. Ці дві групи процесів підпадають під поняття відновлення, зумовленого бажанням запобігти утворенню нових відходів та використовувати вже існуючі відходи як
ресурс.
Ключові слова: правове регулювання поводження з відходами, класифікація відходів, законодавство ЄС.
Ladychenko Viktor V.,
Doctor of Law, Professor,
Head of the Department of International
Law and Comparative Law of National
University of Life and Environmental
science of Ukraine
ORCID 0000-0002-7823-7572
ndi_land_law@ukr.net
Golovko Liudmyla O.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department
of international law and comparative law of the
National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine
ORCID 0000-0002-3742-2827
golovko_l@nubip.edu.ua
Serhiienko Bohdana B.,
Master of Law Faculty of the
National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine,
bogdanasergienko@ukr.net
THEORETICAL AND LEGAL PRINCIPLES OF WASTE MANAGEMENT
UNDER THE LEGISLATION OF THE EUROPEAN UNION
Abstract
The purpose of the article is to study the theoretical and legal basis of waste management under
European Union law, to analyze the waste classification in the EU, the principles of EU activity in the
field of waste management and the directions for waste prevention.
Scientific novelty. Due to the unsatisfactory state of implementation of obligations in Ukraine in
the field of adaptation of domestic legislation to EU legislation in the field of waste management, it
is proposed to thoroughly investigate the waste classification system and the principles of EU waste
management.
Conclusions. The main task of the state policy on waste management is to minimize the negative
impact of substances and materials that have lost their consumer value on the environment and
human health. This direction of public policy is very important because of the extremely negative
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consequences, as waste poses a threat to human health and harms the environment due to its toxicity,
the possibility of air, water and soil pollution.
We analyzed the system of waste classification in the EU in terms of their chemical, physical,
economic properties. Today, the list of waste consists of 20 chapters, 110 subcategories of waste,
839 types of waste, 405 types of waste classified as hazardous. The main purpose of implementing
waste classification is to develop standard management systems not for each type of waste separately,
but within a certain category, except as provided by EU legislation.
The main strategic goals in the field of waste management in the European Union are: reducing
waste generation by preventing their production in the production process; use of waste in production
processes; separation of individual fractions from the total waste stream for their further use as
secondary material and energy resources; reduction of waste placed in landfills; integration of waste
management methods based on the use of the best available technologies.
In the EU legal system, along with general principles (polluter pays principle, life and health
principle, prevention principle, planning principle, sustainable development principle), there are
special ones that form the basis of legal regulation in certain spheres of public life (proximity
principle, the principle of application of the hierarchy of waste management, the principle of producer
responsibility, the principle of selective collection).
The novelty is that the above principles provide for preparation for reuse and recycling. These
two groups of processes fall under the concept of recovery. This is due to the desire to eliminate the
generation of new waste and use existing waste as a resource.
Key words: legal regulation of waste management, waste classification, EU legislation.
Постановка проблеми. Відповідно до
проведених наукових досліджень у процесі
розкладання відходів утворюються віруси,
бактерії, грибки, карбонові кислоти, ефіри,
спирти та альдегіди, що становлять пряму
загрозу для живих організмів та істотно погіршують якість життя людства шляхом негативного впливу на навколишнє середовище. Крім того, дана проблема є спільною для
всієї світової спільноти, тому кожна держава
повинна направити всі зусилля на розв’язок
питання щодо утилізації та переробки відходів [1]. Саме тому, в силу нагальної актуальності теми, вважаємо за необхідне проаналізувати становлення та розвиток поняття
«відходів», класифікацію відходів з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей, а також
принципи поводження з відходами в ЄС.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері поводження з твердими
побутовими відходами вивчали такі вчені, як
В. Вітів, О. Німко, Н. Максіменцева, А. Оскірко, О. Гаврилюк та інші. У зв’язку з наданням
органам місцевого самоврядування значної
кількості повноважень у сфері поводження з
побутовими відходами пропонується дослідити європейський досвід в зазначеній сфері
на основі зарубіжних досліджень.
Метою статті є дослідження теоретико-правових засад поводження з відходами
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за законодавством Європейського Союзу,
здійснення аналізу класифікації відходів в
ЄС, дослідження принципів діяльності ЄС у
сфері поводження з відходами.
Виклад основного матеріалу. Вперше
поняття відходів на законодавчому рівні закріплюється в Рамковій директиві про відходи № 75/442/ЄЕС у 1975 році. Згідно з цим
документом відходами вважається будь-які
речовина або предмет, якими власник розпоряджається або зобов’язаний розпорядитися
відповідно до норм чинного національного
законодавства [2].
У 1991 році вищезгадану директиву
було переглянуто. Намагаючись надати єдину європейську інтерпретацію поняттю відходів та відповідно зменшити можливість
його неоднозначного тлумачення, органами
ЄС було розроблено нову дефініцію поняття
«відходи», де за основу взято поділ відходів
відповідно до їх фізико-хімічних властивостей на категорії. Враховуючи законодавчі
зміни, відходами вважалися будь-які речовина або предмет, яких власник позбувається,
має намір чи зобов’язаний позбутися, і які
віднесені до однієї з категорій, викладених у
додатку I.
У 90-ті роки на законодавчому рівні закріплено ще одне поняття відходів, яке є
чинним і дотепер. Так, відповідно до ст. 2
Базельській конвенції про контроль за тран-

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

№ 1/2021

LAW
скордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням відходами є будь-які
речовини або предмети, які видаляються,
призначені для видалення або підлягають
видаленню відповідно до положень національного законодавства [2].
На сьогодні одним із найважливіших, базисних законодавчих документів, присвячених питанню переробки та утилізації відходів
на просторах Європейського Союзу є Рамкова
директива про відходи № 2008/98/ЄС. Даною
Директивою встановлено законодавчу основу
правового регулювання щодо поводження з
відходами в межах території ЄС.
Відповідно до ст. 2 згаданої Директиви
відходами вважається будь-яка речовина чи
предмет, яких власник позбувається, має намір чи зобов’язаний позбутися [3].
Характерними рисами змісту поняття
відходів є:
1) чітка вказівка на ідентифікацію власника відходів, яким можуть бути як юридичні, так і фізичні особи;
2) pечовини та матеріали, що втратили
своє споживче значення, визначаються як
відходи лише з моменту прийняття рішення
їх власником, або ж покладання на власника
обов’язку позбутися таких речовин або матеріалів;
3) поняття «відходи» закріпило свого
роду абсолютно нову парадигму «nothing is
waste», де вторинна сировина стала самостійним поняттям, яке охоплює новий продукт, придатний до використання, що широко вживається, має ринок збуту або споживачів, відповідає технічним вимогам для
певних цілей, не суперечить чинному законодавству та стандартам, що гарантує його безпечність для екології та здоров’я людини [4].
Розглянемо класифікацію відходів. Система класифікації відходів в Європейському
законодавстві пройшла тривалий шлях становлення. Зараз вона базується на європейському законодавстві про хімічні речовини
та препарати.
Основним документом, що встановлює
найважливіші положення щодо класифікації
відходів, є Рамкова Директива про відходи.
Згідно з її положеннями:
1. Класифікація відходів та небезпечних відходів проводиться відповідно до Переліку відходів, встановленого Резолюцією
2000/532/ЄС (Список відходів).

2. Для списку відходів обов’язковим є
визначення відходів, які вважаються небезпечними.
3. Класифікація відходів у Списку відходів проводиться з урахуванням походження
та складу відходів.
4. Класифікація відходів як небезпечних
повинна базуватися на законодавстві Європейського Союзу про хімічні препарати та хімічні речовини.
5. При віднесенні відходів до небезпечних груп слід враховувати граничні концентрації (встановлені норми), що діють як небезпечні хімічні речовини відповідно до законодавства.
6. Відходи класифікуються як небезпечні
на основі властивостей, перелічених у Додатку III Керівних принципів 2008/98/ЄС.
Механізм
Рамкової
Директиви
2008/98/ЄС чітко визначає правила оновлення Переліку відходів. На підставі отриманих повідомлень від держав-членів Комісія переглядає Перелік з подальшим внесенням або ж навпаки, невнесенням до нього
змін. Дотримуючись основних принципів
Директиви 2008/98/ЄС щодо вдосконалення та оновлення переліку відходів, їх адаптації до науково-технічного прогресу та їх
відповідності європейському хімічному законодавству, Комісія неодноразово вносила
зміни до Рішення 2000/532/ЄС про перелік
відходів. Так, наприклад, Постанова Комісії
від 18 грудня 2014 р. (Рішення 2014/955/
ЄС) передбачала внесення змін до Рішення
2000/532/ ЄС до Переліку відходів відповідно до вимог Рамкової Директиви 2008/98/
ЄС [5].
Станом на сьогодні список відходів
представлений у вигляді 20 глав – назви груп
класифікації відходів, 110 підкатегорій відходів, 839 видів відходів, з них 405 – класифіковані як небезпечні [6].
Розглянемо групи класифікацій детальніше:
01 Відходи корисних копалин, мінералів,
фізичної та хімічної переробки;
02 Відходи сільського господарства, садівництва, водного господарства, лісового
господарства, мисливства та рибальства,
харчування та переробки;
03 Відходи від переробки деревини та
виробництва панелей, меблів, целюлози, паперу та картону;
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04 Відходи шкіряної, хутряної та текстильної промисловості;
05 Відходи переробки нафти, переробки
природного газу та піролітичної переробки
вугілля;
06 Відходи від неорганічних хімічних
процесів;
07 Відходи від органічних хімічних процесів;
08 Відходи від виробництва, виготовлення, постачання та використання покриттів,
лаки та скляні покриття, герметики та друкарські фарби;
09 Відходи фотографічної промисловості;
10 Відходи від термічних процесів;
11 Відходи від хімічної обробки поверхні
та покриття металів та інших матеріалів; відходи гідрометалургії;
12 Відходи від формування та фізико-механічної обробки металевих та пластикових
поверхонь;
13 Відходи нафти та рідкого палива
(крім харчових масел, 05 та 12);
14 Відходи органічних розчинників, палива та холодоагентів (крім 07 та 08);
15 Упаковка для відходів; абсорбенти,
серветки, фільтруючий матеріал та захисний
одяг;
16 Відходи, не зазначені інакше у списку;
17 Будівельні відходи (включаючи відкопаний ґрунт із забруднених місць);
18 Відходи від охорони здоров’я людей
або тварин та / або пов’язані з ними дослідження (крім їдалень та ресторанів), відходи,
не утворені екстреною медичною допомогою;
19 Відходи з об’єктів поводження з відходами, відкритих очисних споруд та водоочисних споруд, призначених для споживання
людиною, та води для промислових потреб;
20 Комунальні відходи (побутові та подібні комерційні, промислові та інституційні
відходи), включаючи окремі зібрані фракції [7, с. 27].
Поряд з ідентифікацією та позначенням
відходів, за допомогою каталогу відбувається принциповий поділ відходів на небезпечні та безпечні. Небезпечні відходи позначаються в Єдиній класифікації відходів зірочкою [8].
Правовий режим поводження з небезпечними та безпечними відходами закріплюється національним законодавством та
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може різнитися (наприклад, поводження з
небезпечними відходами в Німеччині може
створювати для власника обов’язок надати
документальне підтвердження їх належної
утилізації чи видалення) [9].
Особливістю класифікації відходів є те,
що один і той самий вид відходів може бути
визначений як безпечний, так і як небезпечний. При цьому, небезпечний вид відходів
завжди визначається першим і відмічається
зірочкою, а у нижченаведеному рядку повторюється той же вид відходів, але без зірочки (наприклад, відходи гідроксиду натрію і
калію). Таке подвійне занесення має назву
«дзеркального входу». Із 405 небезпечних
видів відходів, визначених у ЄКВ, тільки 232
вважаються автоматично небезпечними, а
інші 173 види відходів є безпечними «дзеркальними входами» [8].
Ще одним важливим нормативно-правовим актом у сфері класифікації відходів є
Регламент (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня
2008 року про класифікацію, маркування та
пакування речовин та сумішей (CLP – Класифікація, маркування та пакування), прийнятий Європейським Парламентом та Радою,
що набув чинності 20 січня 2009 року. Згідно
з Положенням Регламенту CLP, з 2011 року
кожен хімікат або препарат (хімічна речовина) класифікується, маркується та упаковується відповідно до міжнародного стандарту СГС – Глобально гармонізованої системи
(GHS – Globally Harmonised System).
Політикою управління відходами ЄС
передбачено ряд принципів, які наділені
загальним характером, а тому дають можливість поступово адаптувати національне
законодавство до прийнятних міжнародних
зобов’язань.
Загалом, принципи поводження з відходами не можна трактувати лише на основі
одного нормативно-правового документа.
Так, наприклад, умовно за походженням, їх
можна розділити на три групи:
1) загальні принципи екологічного права, які опосередковано можна застосувати до
питань політики поводження з відходами;
2) принципи, закріплені в Рамковій директиві про відходи;
3) принципи, які випливають зі змісту
нормативно-правових актів, які врегульовують відносини, що виникають у сфері поводження з відходами.

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

№ 1/2021

LAW
В рамках першої групи можна виділити
такі основоположні засади, що закріплені в
Договорі про функціонування Європейського
Союзу:
- принцип забруднювач платить;
- принцип охорони життя та здоров’я;
- принцип запобігання та профілактики;
- принцип планування;
- принцип сталого розвитку.
Ці принципи закріплені також і в інших
нормативно-правових актах у галузі охорони
навколишнього середовища. Вищезазначені засади є керівними ідеями всіх нормативно-правових актів, що стосуються охорони
навколишнього природного середовища,
включаючи політику поводження з відходами. Вони характеризуються високим рівнем
загальності, оскільки їх зміст надалі розроблений та конкретизований в інших нормативно-правових актах.
У правовій системі ЄС поряд із загальними принципами існують спеціальні, які
складають основу правового регулювання в
певних сферах суспільного життя. Друга група складається зі спеціальних принципів, що
безпосередньо входять до Рамкової директиви ЄС про відходи. У межах цієї групи можна
виділити таке:
- принцип близькості;
- принцип застосування ієрархії поводження з відходами;
- принцип відповідальності виробника;
- принцип селективного збору.
1) принцип близькості – це принцип,
зміст якого полягає в тому, що відходи повинні перероблятися якомога ближче до
місця свого утворення. Окрім цього, має також бути врахований технологічний критерій, – переробка виконується на найближчій
придатній переробній станції. Вищезгаданий
принцип, в першу чергу, обумовлений питанням транспортування відходів. Оскільки обмеження відвантаження відходів на переробку дозволяє зменшити ризики для довкілля
та здоров’я людини.
Принцип близькості тісно пов’язаний з
принципом самодостатності. Відповідно до
змісту ст. 16 Рамкової директиви про відходи для розбудови та функціонування Європейського Союзу в цілому має бути створена
мережа переробних станцій для утилізації
відходів. З цією метою держави-члени повинні вжити відповідних заходів самостійно або

у співпраці з іншими державами-членами,
коли це є бажаним та необхідним для них [3].
Тобто, кожна країна не зобов’язана мати повний спектр станцій для переробки відходів
на своїй території.
З іншого боку, відповідно до принципу
близькості мережа переробних станцій повинна бути розбудована таким чином, щоб
забезпечити високий рівень захисту навколишнього середовища та охорони здоров’я
населення.
Розглянемо, як вищезгаданий принцип
працює на практиці в Польщі. В цій країні
сфера застосування принципу близькості
та самодостатності ширша, ніж в Рамковій
директиві про відходи. З аналізу національного законодавства Польщі можна вивести
загальне правило, за яким: спочатку відходи
потрібно здати на обробку в місці їх походження, і якщо це неможливо – їх можна переробити в іншому місці з урахуванням технологічного критерію (найкращий доступний варіант переробки) та критерію відстані
(у найближчому місці). У кожному конкретному випадку слід також враховувати ієрархію поводження з відходами.
Так, наприклад, за загальним правилом,
переробка мулу з муніципальних стічних вод
та захоронення інфекційних медичних відходів або інфекційних ветеринарних відходів
може мати місце лише в районі воєводства,
де вони утворилися. Однак переробка може
здійснюватися і в іншому воєводстві за умови, що відстань від місця утворення до місця
переробки в іншому воєводстві менша, ніж
відстань від місця утворення до місця переробки у цьому ж воєводстві [10].
2) принцип ієрархії пріоритетів поводження з відходами. Цей принцип полягає у
встановленні послідовної п’ятиелементної
системи управління відходами, яка з екологічної точки зору забезпечує найменший негативний вплив на навколишнє середовище
та здоров’я населення. Значні повноваження
щодо контролю у Польщі покладено безпосередньо на органи місцевого самоврядування [11], тож вивчення відповідного досвіду
може бути корисним в процесі удосконалення національного законодавства [12].
Для реалізації вимог ієрархії відходів
Директиви 2008/98/ЄС від держав-членів
вимагалося прийняти та впровадити програми щодо запобігання виникненню відходів.
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Національні програми мали бути прийняті
не пізніше 12 грудня 2013 року. Крім того,
держави повинні оцінювати та переглядати
ці програми принаймні раз на шість років.
Національні програми запобігання виникненню відходів повинні включати: цілі
запобігання виникненню відходів; опис існуючих заходів щодо запобігання виникненню відходів та оцінку ефективності заходів;
кількісні або якісні стандарти та цілі заходів
щодо запобігання виникненню відходів [3].
На сьогодні ієрархія поводження з відходами представлена у п’яти послідовних ступенях:
1) попередження утворення відходів;
2) підготовка до повторного використання;
3) переробка;
4) інші типи відновлення;
5) утилізація.
Політика попередження утворення нових відходів приділяє значну увагу заохоченню розробки продукції, яка має найбільш
виправданий негативний вплив на навколишнє середовище та здоров’я населення.
Зокрема, впроваджуються заходи, які мають
на меті стимуляцію розвитку та просування
технологій з виробництва багаторазової продукції, яка підлягає безпечній переробці після її перетворення на відходи.
На практиці держави-члени Європейського Союзу застосовують не тільки новітні
технології, але й економічні стимули населення (спеціальна система оподаткування,
або ж пільги). Так, наприклад, у Данії уже
більше 20 років діє податок на безкоштовну
роздачу поліетиленових пакетів у торговельних закладах. Після того, як там ввели плату за пакети, їхня популярність у покупців
знизилася на 90 %. Або, наприклад, 10 років
тому у Великій Британії були запущені на ринок біорозкладані пакети для хліба, які упродовж чотирьох років повністю розкладаються на вуглекислий газ та воду [13].
Політика попередження утворення нових відходів тісно пов’язана з повторним
використанням продукції. Сенс підготовки
до повторного використання полягає у заходах, які продовжують життя тих чи інших
речей та дозволяють використовувати таку
річ більше одного разу після її виготовлення.
Прикладами такого заходу можуть бути збір
тари та упаковки для їх повторного викори-
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стання, передача вживаного одягу бідним
верствам населення, використання зношених шин та пластикових пляшок, наприклад,
для побудови речей для побуту тощо [13].
Коли продукт втрачає своє споживче
значення, він стає вторинною сировиною та
підлягає переробці. Такий підхід дозволяє
зменшити негативний вплив на навколишнє
середовище та здоров’я людини, а також дозволяє зекономити на сировині. Зокрема, повторній переробці підлягають папір, пластик,
метали, скло тощо.
Якщо переробка, або компостування є
економічно недоцільною або ж неможливою,
відходи підлягають відновленню в інший
спосіб, зокрема відновленню у вигляді енергії. Так, наприклад, в європейських країнах
шляхом спалення переробляють 20–25 % обсягу міських відходів, в Японії – близько
65 %, в США – близько 15 %. Найактивнішим
«спалювачем» є Німеччина, яка має 60 заводів, щороку спалюючи понад 16 млн тон відходів [14].
Останньою ланкою у процесі поводження з відходами є їх ліквідація, тобто видалення на сміттєзвалище. Даний процес застосовується лише у тому випадку, коли всі інші
можливі шляхи переробки відходів вичерпані. Проте, у Рамковій директиві про відходи
вказано, що застосовуючи ієрархію відходів,
держави члени повинні враховувати загальні
принципи охорони навколишнього природнього середовища, технічної та економічної
доцільності, а тому в деяких випадках можливе відхилення від послідовності у поводженні з відходами. Так, наприклад, заборонено відновлення поліхлорованих біфенілів,
медичних та ветеринарних відходів.
3) принцип розширеної відповідальності виробника. Цей принцип широко пов’язаний з принципом запобігання та принципом
«забруднювач платить».
У 1990-х роках, зіткнувшись зі збільшенням кількості відходів, низка країн переглянули наявні варіанти політики та дійшли
висновку, що покладання відповідальності
на виробника за продукцію після втрати нею
свого споживчого значення може бути цілком успішною практикою для зменшення
негативного впливу відходів на навколишнє
середовище та здоров’я населення.
Вперше офіційно ця концепція була
представлена у 1990 році в Швеції, на до-
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повіді Томаса Ліндхвіста для Міністерства
охорони навколишнього середовища. Трохи
згодом на одній із доповідей з’явилося визначення принципу розширеної відповідальності, за яким зміст вищезгаданого принципу розкривався як стратегія охорони навколишнього середовища шляхом покладання
відповідальності за весь життєвий цикл
виготовленого продукту, зокрема, збору, переробки та остаточної утилізації на його виробника.
Перекладання відповідальності на виробника є не тільки складовою екологічної
політики, але й найефективнішим засобом
досягнення вищих екологічних стандартів
при розробці дизайну продукції. В той же час,
розширена відповідальність виробника лише
опосередковано спрямована на зменшення
обсягу створених відходів, оскільки основною
метою є зменшення кількості відходів, які підлягають утилізації шляхом спалювання або
вивезення на сміттєвий полігон.
Загалом, існує декілька моделей реалізації принципу розширеної відповідальності
виробника. Розглянемо їх детальніше.
Модель 1. Як ми вже згадували, розширена відповідальність виробника означає, що
виробник несе відповідальність за весь цикл
життя продукту, який він виробляє. Однак,
згідно з Рамковою директивою про відходи
виробник може перекладати свою відповідальність на іншого суб’єкта.
За даною моделлю створюються спеціальні організації, які за рахунок фінансування виробниками організовують селективний
збір відходів упаковки з її подальшою утилізацією.
Модель 2. Реалізація принципу розширеної відповідальності здійснюється за рахунок накладання екологічного податку.
Обов’язковим платежем обкладається кожна
упаковка, що виробляється. Кошти, стягнені з виробників, спрямовуються на розвиток
інфраструктури, основним завданням якої є
збір, переробка та утилізація відходів. Тобто,
на відміну від попередньої моделі, відповідальність за управління відходами упаковки
бере на себе держава. Податкова система є
менш розповсюдженою через наявність корупційних факторів, а відповідно, не є ефективною [15].
Модель 3. Депозитна система. Система
депозиту забезпечує повернення відходів

упаковки через спеціальні автоматизовані
пункти. У цьому випадку упаковка маркується відповідно (наприклад, лазерне гравіювання), що допомагає отримати інформацію,
необхідну для організації системи повернення деяких видів упаковки через спеціальне
обладнання та автоматизовані пункти. В обмін на повернені відходи часто видаються
відповідні купони на грошові кошти на суму
вартості пакету, які можна використовувати
для оплати в торгових мережах.
Депозитна система є менш поширеною
через високу вартість впровадження та обслуговування такої системи, а також низьку
ефективність. За допомогою даної системи
відбувається повернення лише деяких видів
упаковки (скляні пляшки, поліетилен, алюмінієві банки).
Модель 4. Змішана система. Змішана система може мати декілька системних функцій або дозволяти кільком системам співіснувати. Прикладом реалізації змішаної системи є пілотний проєкт, учасниками якого
були 5 компаній УКРПЕК: «Тетра Пак», «Кока-Кола Беверіджіс», «Сандора», «Елопак»,
«Кен-Пак».
Цілі проєкту передбачали виконання таких завдань:
- запровадження практичної моделі системи збору та використання відходів упаковки;
- оцінка реальної вартості інфраструктури та послуг у сфері поводження з відходами
тар та упаковок;
- розвиток відносин з органами місцевого самоврядування та професійними організаціями – постачальниками послуг;
- організація інформаційно-просвітницької діяльності серед населення та підвищення рівня екологічної освіти;
- організація регулярного моніторингу,
передача його результатів основним зацікавленим сторонам для розробки та прийняття
рішень.
Для реалізації поставлених завдань у місті було встановлено 240 жовто-зелених контейнерів для відходів упаковки, що дозволило 85 % населення міста охопити роздільним
збором. За два роки було зібрано, відсортовано та перероблено понад 700 тон переробленої сировини.
Як результат, вдалося поліпшити екологічну ситуацію, зменшити навантаження на

№ 1/2021 The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine 53

ПРАВО
довкілля, створити нові робочі місця та покращити становище працівників внаслідок
легалізації їх трудової діяльності тощо. Основною вигодою проєкту для імпортерів та
виробників можна вважати створення економічно ефективної, прозорої та контрольованої структури для реалізації розширеної
відповідальності виробників за допомогою
різних варіантів та завдань [15].
4) принцип селективного збору відходів.
Cелективний збір означає, що відходи слід
збирати окремо один від одного, якщо це
можливо з урахуванням технічного, економічного та екологічного факторів.
Сегрегація відходів – це один із способів
зменшити кількість відходів шляхом вилучення сировини для повторного використання або переробки та використання у виробництві нових матеріалів (утилізації).
Сегрегація відходів може бути реалізована двома шляхами – сортуванням у мішки
або ж у відділення контейнерів.
Сегрегація мішків – це збирання відходів
у поліетиленові мішки, які спеціально надаються комуною, здійснюється переважно в
межах власності односімейних будинків.
Сегрегація контейнерів в основному стосується людей, які проживають у житлових
багатоквартирних будинках, де знаходиться
контейнерний комплекс.
Третя група принципів походить з усієї
низки законодавчих актів, що врегульовують
відносини, які виникають з приводу політики поводження з відходами. Це, зокрема, такі
принципи:
-принцип планування;
-принцип диверсифікації норм щодо відходів;
- принцип посиленого нормування.
Принцип планування у поводженні з відходами є важливим інструментом політики
Європейського Союзу. Відповідно до ст. 28
Рамкової директиви про відходи на держав-членів покладається обов’язок розробити принаймні один план поводження з відходами, який окремо або в поєднанні з іншими
охоплює всю географічну територію країни.
Обов’язок щодо розробки плану або декількох планів покладається на компетентні органи держав-членів [3].
План поводження з відходами повинен
включати в себе аналіз поточної екологічної
ситуації у відповідному географічному об’єк-
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ті, а також подальшу схему дій, які необхідно
виконати для поліпшення екологічних показників [16, c. 192].
До плану поводження з відходами, щонайменше, включаються такі дані:
1) тип, кількість та джерело відходів, які
утворюються на території держави-члена, а
також оцінка прогнозу утворення відходів у
майбутньому;
2) існуючі схеми збору відходів та основні механізми їх утилізації або відновлення,
включаючи будь-які спеціальні настанови
щодо поводження з такими відходами, як
відпрацьовані масла, небезпечні відходи або
потоки відходів, на які поширюється спеціальне законодавство Європейського Союзу.
3) оцінка необхідності в розробці нових
схем збору, побудови додаткових або закриття існуючих установ, що спеціалізуються на
утилізації сміття;
4) опис розподілу обов’язків між державними та приватними суб’єктами, що реалізують політику поводження з відходами;
5) оцінка корисності та придатності використання тих чи інших інструментів для вирішення різних проблем, що виникають при
реалізації політики з відходами [17, с. 113].
Принцип посиленого нормування відіграє
важливу роль у реалізації законодавства з охорони навколишнього природного середовища, оскільки інструменти нормування є допоміжними елементами у здійсненні державою
додаткового контролю в сфері поводження з
відходами [18, с. 38; 19, с. 163; 20, с. 422]. Так,
наприклад, для ведення певної діяльності в
сфері управління відходами потрібно отримати чисельні дозволи – зокрема, для збору
та переробки відходів.
Принцип диверсифікації норм щодо відходів передбачає можливість відступу від
загальних положень законодавства. Відхід
від основної моделі може бути виправданий,
насамперед, вимогами охорони здоров’я людини та навколишнього середовища. Так,
наприклад, при управлінні деякими видами
відходів не застосовується ієрархія відходів
(зокрема, заборона на відновлення медичних та ветеринарних відходів), або заборона нейтралізації поліхлорованих біфенілів
шляхом спалювання на сміттєспалювальній
установці). Такий підхід вказує на необхідність враховувати специфіку деяких потоків
відходів.
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Висновки. Головним завданням державної політики щодо управління відходами є
максимально можливе зменшення негативного впливу речовин та матеріалів, що втратили своє споживче значення, на навколишнє середовище та здоров’я людини. Даний
напрям державної політики є дуже важливим через вкрай негативні наслідки, оскільки відходи становлять загрозу для здоров’я
людини та завдають шкоду навколишньому природному середовищу у зв’язку з їх
токсичністю, можливістю забруднення повітря, води та ґрунту.
Нами проаналізовано систему класифікації відходів в ЄС з огляду на їх хімічні,
фізичні, економічні властивості. На сьогодні список відходів складається з 20 глав,
110 підкатегорій відходів, 839 видів відходів
та 405 видів відходів, класифікованих як небезпечні. Основною метою впровадження
класифікації відходів є розроблення типових
систем управління не для кожного виду відходів окремо, а в межах певної категорії, крім
випадків, передбачених законодавством ЄС.
Основними стратегічними цілями в галузі поводження з відходами в Європейському Союзі є: зменшення утворення відходів
шляхом запобігання їх виробництву в технологічному процесі; використання відходів
у виробничих процесах; виділення окремих
фракцій із загального потоку відходів для
подальшого їх використання як вторинних
матеріальних та енергетичних ресурсів; скорочення відходів, розміщених на звалищах;
інтеграція методів поводження з відходами
на основі використання найкращих доступних технологій.
У правовій системі ЄС поряд із загальними принципами (принцип забруднювач
платить, принцип охорони життя та здоров’я, принцип запобігання та профілактики, принцип планування, принцип сталого
розвитку) існують спеціальні, які складають
основу правового регулювання у певних сферах суспільного життя (принцип близькості,
принцип застосування ієрархії поводження з
відходами, принцип відповідальності виробника, принцип селективного збору).
Новацією є те, що вищезгадані принципи передбачають підготовку до повторного використання та переробки. Ці дві групи
процесів підпадають під поняття відновлення, зумовленого бажанням запобігти утво-

ренню нових відходів та використовувати
вже існуючі відходи як ресурс.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНВЕНЦІЙНОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
ПРАВОМІРНОГО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ БЕЗ РІШЕННЯ СУДУ:
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Анотація
Метою статті є здійснення компаративістського дослідження загальних вимог щодо
правомірного застосування затримання особи без рішення суду як адміністративно-процесуального заходу, які встановлені у положеннях пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод та у частині 3 статті 29 Конституції України, а також у
чинному законодавстві України.
Наукова новизна статті полягає у детальному порівняльному дослідженні положень підпунктів «b)» та «c)» пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, включно з практикою їх тлумачення і застосування у відповідних рішеннях Європейського
суду з прав людини, положень другого речення частині 3 статті 29 Конституції України, відповідних рішень Конституційного Суду України, а також окремих норм Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо змісту, загальних вимог та переліку правомірних підстав затримання особи без рішення суду як адміністративно-процесуального заходу.
Висновки. Застосування адміністративного затримання особи без рішення суду як примусового заходу позбавлення свободи людини на підставі чинних норм Кодексу України про
адміністративні правопорушення та припису частини 3 статті 29 Конституції України загалом відповідає положенням підпунктів «b)» та «с)» пункту 1 статті 5 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Водночас, встановлення правомірності
застосування адміністративного затримання особи без рішення суду в кожному конкретному випадку повинно здійснюватися з обов’язковим урахуванням принципу пропорційності між
необхідністю забезпечити виконання встановлених законом адміністративних зобов’язань
та важливістю дотримання права на свободу людини в демократичному суспільстві. У цьому контексті істотними варто визначити наступні аспекти: характер зобов’язання, яке випливає з відповідної норми адміністративного законодавства, включаючи його мету і основне
призначення, особу затриманого і конкретні обставини, що призвели до затримання, а також
тривалість адміністративного затримання.
Ключові слова: адміністративне затримання особи, підстави правомірного адміністративного затримання особи без рішення суду, право на свободу та особисту недоторканність,
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конституція України, Кодекс
України про адміністративні правопорушення.
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GENERAL CHARACTERISTICS OF CONVENTIONAL AND DOMESTIC REGULATIONS
OF LAWFUL DETENTION OF A PERSON WITHOUT A COURT DECISION:
ADMINISTRATIVE PROCEDURE
Аbstract
The purpose of the article is to conduct a comparative study of the general requirements for the
lawful use of detention without a court decision as an administrative measure, which are set out in
paragraph 1 of Article 5 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms and paragraph 3 of Article 29 of the Constitution of Ukraine, and current legislation of
Ukraine.
Scientific novelty of the article is in a detailed comparative study of the provisions of
subparagraphs «b)» and «c)» of paragraph 1 of Article 5 of the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms, including the practice of their interpretation and application in
relevant judgments of the European Court of Human Rights, provisions of the second sentence of part 3
of Article 29 of the Constitution of Ukraine, relevant decisions of the Constitutional Court of Ukraine,
as well as certain provisions of the Code of Administrative Offenses of Ukraine on the content, general
requirements and list of legitimate grounds for detention without a court decision as an administrative
measure.
Conclusions. The use of administrative detention without a court decision as a coercive measure
of deprivation of liberty on the basis of the current provisions of the Code of Administrative Offenses of
Ukraine and the provisions of part 3 of Article 29 of the Constitution of Ukraine, generally corresponds
to the provisions of subparagraphs «b)» and «c)» of paragraph 1 of Article 5 of the European
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. At the same time, the
establishment of the lawfulness of administrative detention of a person without a court decision must
be carried out in each case with due regard for the principle of proportionality between the need to
ensure compliance with statutory administrative obligations and the importance of human rights to
liberty in a democratic society. In this context, the following aspects are important: the nature of the
obligation arising from the relevant rule of administrative law, including its purpose and main purpose,
the identity of the detainee and the specific circumstances that led to the detention, and the duration of
the administrative detention.
Key words: administrative detention of a person, grounds for lawful administrative detention of
a person without a court decision, the right to liberty and security of person, the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Constitution of Ukraine, the Code of
Ukraine on Administrative Offenses.
Постановка проблеми. Україна визначила однією зі своїх головних цілей побудову держави на засадах верховенства права та
гарантування і забезпечення прав та свобод
людини. Водночас, право людини на свободу і особисту недоторканність має особливе
значення серед каталогу усіх інших прав та
свобод, оскільки гарантує одну з основних
цінностей людини, без наявності якої реалізація будь-яких інших прав та свобод є неможливою.
Гарантування права людини на свободу та особисту недоторканність здійснюється не лише на загальнонаціональному рівні
(ст. 29 чинної Конституції України), але й на
міжнародному (ст. 5 Європейської Конвенції
про захист прав людини та основоположних
свобод 1950 р. (далі – Конвенція), яка водно-

час є частиною національного законодавства
України. Відповідно до цього українська держава, виконуючи свій головний обов’язок –
утвердження і забезпечення прав і свобод
людини – повинна не лише утримуватися
від порушень та непропорційних обмежень
права людини на свободу та особисту недоторканність, але й вживати належних заходів
для забезпечення можливості його повної
реалізації кожним, хто перебуває під її юрисдикцією. Для цього на конституційному рівні
має бути закріплена така регламентація усіх
елементів права людини на свободу, яка відповідатиме загальновизнаним міжнародним
нормам і принципам, а також забезпечить
оптимальні правові основи для ефективного
захисту та реалізації зазначеного права людини.
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Однак, необхідність змістовного оновлення Конституції України у контексті регламентації права людини на свободу та особисту недоторканність вже тривалий час
визнається більшістю науковців та експертів. Це зумовлено тим, що наявність навіть
незначних текстуальних чи термінологічних
відмінностей конституційних та міжнародно-правових приписів спричиняє їх тлумачно-змістовні розбіжності. Тоді як навіть схожі
текстуально положення можуть тлумачитися
по-різному у зв’язку із застосуванням відмінних методів тлумачення.
Зважаючи на це, актуальним є порівняльне дослідження положень Конвенції
про захист прав людини і основоположних
свобод та практики їх тлумачення Європейським судом з прав людини із положеннями
Конституції України та чинного вітчизняного законодавства щодо гарантування окремих елементів права людини на свободу та
особисту недоторканність.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зауважимо, що проблематику захисту
прав та свобод людини досліджувала значна
частина науковців. До прикладу, у спеціальній літературі розгляд вказаного правового
інституту, зокрема, у контексті загальних
проблем теорії держави і права та конституційного права проводився у працях таких
науковців, як: Беддарт Р., Бисага Ю. М., Буткевич В. Г, Ван Марсевен Й., Головатий С. П., Гудима Д. А., Де Аречага Е. Х., Дешко Л. М., Дженіс М., Джоргес К., Ковлер А. І., Козюбра М. І.,
Мішина Н. В., Пошва Б. М., Рабінович П. М., Речицький В. В., Скрипнюк О. В., Соловйов О. В.,
Степанова С. В., Фулей Т. І., Хаммарберг Т.,
Хармсен Р., Хервада Д., Шевчук С. В., Шишкін В. І., Юдківська Г. Ю. та інші.
Формулювання цілі статті. Водночас,
питання загальної характеристики конвенційної, конституційної та вітчизняно-законодавчої регламентації правомірного адміністративного затримання особи без рішення
суду залишається недостатньо дослідженим.
Тому, вивчення зазначеного питання і визначено ціллю даної наукової статті.
Виклад основного матеріалу. Положення статті 29 Конституції України [1], а саме
її частини 3 передбачають умови правомірного застосування затримання та тримання
під вартою особи без рішення суду, які безпосередньо кореспондуються із положення-
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ми пункту 1 статті 5 Конвенції [2]. Згідно з
вказаним конвенційним положенням, можна констатувати, що правомірним «позбавленням свободи» є застосування законних
«ув’язнення», «арешту» або «затримання»
особи у вичерпному переліку випадків та
«відповідно до процедури, встановленої законом» [2].
Своєю чергою, положення другого речення частини 3 статті 29 Конституції України лише опосередковано вказують на можливість застосування без рішення суду такого заходу, як «затримання» особи та не
встановлюють підстав і порядку його застосування. Зокрема, друге речення частини 3 статті 29 Конституції України зазначає:
«Затримана особа негайно звільняється,
якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою» [1]. Стосовно цього Конституційний
Суд України у своєму рішенні № 10-рп/2011
від 11 жовтня 2011 року наголошує: «з аналізу наведеного конституційного положення вбачається, що в цьому випадку йдеться
про затримання особи як про винятковий
тимчасовий запобіжний захід, максимальна
тривалість якого без вмотивованого рішення суду не повинна перевищувати сімдесяти двох годин» [3, п. 3.5]. У цьому ж рішенні
національний орган конституційної юрисдикції вказує: «слова «затримувати», «тримати» означають залишати, утримувати кого-,
що-небудь на якийсь час у певному місці, положенні» [3, п. 3.4]. Поряд із цим, відповідно
до юридичної позиції Конституційного Суду
України, викладеної у рішенні від 26 червня
2003 року № 12-рп/2003: «затримання треба
розуміти і як тимчасовий запобіжний кримінально-процесуальний, і як адміністративно-процесуальний заходи, застосування яких
обмежує право на свободу та особисту недоторканність індивіда» [4, п. 6].
Дослідження затримання особи як заходу, який застосовується без рішення суду
в кримінально-процесуальному аспекті,
здійснювалося нами у попередніх публікаціях [5, с. 43–53].
Своєю чергою, досліджуючи юридичну
природу затримання вже як адміністративно-процесуального заходу, який застосовується без рішення суду, слід відзначити, що
у вітчизняному законодавстві його понят-
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тя не розкрито. Акцентуючи на цьому увагу,
Конституційний Суд України в уже згадуваному рішенні № 10-рп/2011 від 11 жовтня
2011 року (справа про строки адміністративного затримання) доходить висновку:
«… внаслідок адміністративного затримання
відбувається короткострокове позбавлення
людини свободи, право на яку передбачено у
статті 29 Конституції України» [3, п. 3.4].
Юридичні підстави застосування адміністративного затримання особи регламентовані чинним Кодексом України про адміністративні правопорушення [6]. Його положення
визначають адміністративне затримання особи лише як захід забезпечення провадження в
справах про адміністративні правопорушення.
Зокрема, стаття 260 КУпАП [6], яка має назву
«Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення»,
серед іншого, наголошує: «У випадках, прямо
передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень,
коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення
правопорушення, якщо складення протоколу
є обов’язковим, забезпечення своєчасного і
правильного розгляду справ та виконання
постанов по справах про адміністративні правопорушення, допускаються адміністративне
затримання особи… Порядок адміністративного затримання… з метою, передбаченою
цією статтею, визначається цим Кодексом та
іншими законами України» [6].
Водночас, стаття 261 КУпАП, яка має
назву «Адміністративне затримання», не
містить визначення юридичного змісту цього заходу, а обмежується лише певними процедурними положеннями стосовно порядку
його застосування (встановлює необхідність
складення протоколу про адміністративне
затримання та визначає його зміст тощо).
Своєю чергою, стаття 262 КУпАП наголошує,
що: «Адміністративне затримання особи, яка
вчинила адміністративне правопорушення,
може провадитися лише органами (посадовими особами), уповноваженими на те законами України» [6], та надає вичерпний перелік уповноважених органів (посадових осіб),
а також визначає види адміністративних
правопорушень, при вчиненні яких вони можуть застосовувати адміністративне затри-

мання особи. При цьому, пункт 1 частини 2
статті 262 КУпАП вказує, що адміністративне
затримання провадиться органами внутрішніх справ (Національною поліцією) «…також
в інших випадках, прямо передбачених законами України» [6].
Аналізуючи наведені положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, потрібно констатувати, що адміністративне затримання, на відміну від
затримання у кримінальному процесі, не
визначається як винятковий тимчасовий
запобіжний захід, а закріплюється лише як
захід забезпечення провадження в справах
про адміністративні правопорушення. Разом
з цим, правом адміністративного затримання особи без рішення суду наділяється чітко
визначений перелік спеціальних суб’єктів,
які можуть застосовувати його при вчиненні особою адміністративних правопорушень,
а також в інших випадках, прямо передбачених законами України.
Порівнюючи аналізовані положення Кодексу України про адміністративні правопорушення з положеннями Європейської конвенції з прав людини, слід зазначити, що відповідно до підпункту «c)» пункту 1 статті 5
Конвенції законний арешт або затримання
особи здійснюються виключно «з метою допровадження її до компетентного судового
органу за наявності обґрунтованої підозри у
вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення» [1].
Водночас, слід зауважити, що відповідно до практики Європейського суду з прав
людини (надалі – Європейський суд або
ЄСПЛ) термін «правопорушення» у приписі
підпункту «c)» пункту 1 статті 5 Конвенції
має самостійне значення, ідентичне «кримінальному правопорушенню», закріпленому
у статті 6 Конвенції. Однак, відповідно до
загальних принципів застосування вказаного терміну, термін «правопорушення» в окремих випадках може також поширюватися
на певні види адміністративних правопорушень, які за своїм характером або суворістю
покарання за них прирівнюються або можуть бути прирівняні Європейським судом
до злочинів [7, с. 8, 9].
Тому, як нами вже зазначалося, є всі підстави констатувати, що застосування до осо-
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би, яка вчинила саме такий вид адміністративного правопорушення, примусового заходу у формі адміністративного затримання,
якщо його мета та підстави відповідатимуть
визначеним у підпункті «c)» пункту 1 статті 5 Конвенції, повинно кваліфікуватися як
правомірне та законне [8, с. 24].
Втім, вбачається, що мета застосування
адміністративного затримання, визначена
статтею 260 КупАП [6], істотно відрізняється
від мети застосування затримання особи без
рішення суду, передбаченої зазначеним приписом Конвенції. Так, частина перша статті 260 КУпАП взагалі не передбачає застосування заходу забезпечення провадження в
справах про адміністративні правопорушення (зокрема і адміністративного затримання) з метою «допровадження особи до компетентного судового органу», яка, своєю чергою, є обов’язковою для всіх трьох альтернативних підстав, у тому числі, «законного …
затримання особи» передбачених підпунктом «c)» пункту 1 статті 5 Конвенції.
Більше цього, лише два з чотирьох альтернативних варіантів мети застосування адміністративного затримання особи визначених частиною першою статті 260 КУпАП [6],
такі як: «припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи
впливу» та «складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення
правопорушення, якщо складення протоколу
є обов’язковим» прямо або хоча б опосередковано вказують на факт вчинення особою
правопорушення як на підставу застосування до неї вказаного заходу позбавлення свободи. Інші два, такі як: «встановлення особи»
та «забезпечення своєчасного і правильного
розгляду справ та виконання постанов по
справах про адміністративні правопорушення» не містять такої вказівки. Водночас, згідно з юридичною позицією Конституційного
Суду України, викладеною ним у рішенні від
29 червня 2010 року № 17-рп/2010, «затримання у будь-якому випадку не може бути
визнане обґрунтованим, якщо діяння, які інкримінуються затриманому, на час їх вчинення не могли розцінюватися або не визнавалися законом як правопорушення» [9, п. 3.2].
Тому, керуючись юридичним змістом
поняття адміністративного правопорушення, закріпленим частиною 1 статті 9 КУпАП
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(як «протиправної, винної (умисної або необережної) дії чи бездіяльності, яка посягає
на громадський порядок, власність, права і
свободи громадян, на встановлений порядок
управління, і за яку законом передбачено
адміністративну відповідальність» [6]), потрібно констатувати, що адміністративне затримання особи, яка не вчинила адміністративного правопорушення, а здійснене лише
з метою встановлення цієї особи або забезпечення своєчасного і правильного розгляду
справ та виконання постанов по справах про
адміністративні правопорушення, є таким,
що не відповідає як підставам застосування
затримання особи, передбаченим у підпункті «c)» пункту 1 статті 5 Конвенції, так і юридичній позиції Конституційного Суду України.
Поряд із цим, вбачається, що у своїй сукупності положення частин 1 та 2 статті 262
КУпАП [6], які вказують, що адміністративне
затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може провадитися лише органами (посадовими особами),
уповноваженими на те законами України, та
окреслюють перелік адміністративних правопорушень, при вчиненні яких відповідний
орган або посадова особа можуть провадити адміністративне затримання особи, фактично визначають факт вчинення особою
адміністративного правопорушення як єдино допустиму підставу застосування до цієї
особи адміністративного затримання. А це,
загалом, корелюється із підставами застосування затримання особи, передбаченими у
підпункті «c)» пункту 1 статті 5 Конвенції [1].
Винятком у цьому контексті є застереження, що міститься у пункті 1 частини 2
статті 262 КУпАП, згідно з яким адміністративне затримання провадиться органами
внутрішніх справ (Національною поліцією),
окрім випадків, безпосередньо визначених
цим пунктом, також і в «інших випадках,
прямо передбачених законами України» [6].
Очевидно, що за таких обставин неможливо
встановити підстави застосування адміністративного арешту у кожному із таких «передбачених законом» випадків, а тим більше
визначити їх відповідність переліку підстав
застосування затримання особи, закріплених
підпунктом «c)» пункту 1 статті 5 Конвенції,
що є обов’язковим для підтвердження їх правомірності в контексті вказаного підпункту.
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Тому, вважаємо застосування вказаного застереження у пункті 1 частини 2 статті 262
КУпАП недоцільним і таким що цілком не
узгоджується з положенням підпункту «c)»
пункту 1 статті 5 Конвенції.
Водночас, досліджуючи правомірність
застосування адміністративного затримання не лише крізь призму положень підпункту «c)», а й інших положень пункту 1 статті 5
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, варто відзначити, що
відповідно до підпункту «b» цього ж пункту
правомірним визнається «законний арешт
або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, встановленого
законом» [1].
Як наголошує Європейський суд з прав
людини у рішенні у справі «Василева проти Данії»: «друга частина статті 5 § 1 (b) передбачає затримання тільки для «забезпечення виконання» будь-якого зобов’язання,
передбаченого законом. Таким чином, повинно мати місце невиконане зобов’язання,
покладене на особу, а арешт і затримання
мають проводитись з метою забезпечення
його виконання, а не мати каральний характер. Щойно відповідне зобов’язання було
виконане, підстава для затримання відповідно до статті 5 § 1 (b) припиняє існування» [10, п. 36]. У практиці ЄСПЛ ситуаціями,
що розглядалися відповідно до другої частини підпункту «b)» пункту 1 статті 5 Конвенції, до прикладу, були такі, що включали виконання обов’язку: пройти контроль на безпеку при в’їзді в країну (справа «Маквей та
інші проти Сполученого Королівства» [11]),
пред’явити посвідчення особи (справа «Василева проти Данії» [10]), пройти психіатричне
обстеження (справа «Новицка проти Польщі» [12]), залишити певну місцевість (справа «Еппле проти Німеччини» [13]), а також
з’явитися на допит в поліцейську дільницю
(справа «Осипенко проти України» [14]).
Поряд із цим, відповідно до практики Європейського суду з прав людини при
застосуванні затримання особи потрібно
обов’язково дотримуватися принципу пропорційності, який передбачає «необхідність
встановлення рівноваги між важливістю забезпечити негайне виконання зобов’язання
та важливістю права на свободу в демократичному суспільстві» (рішення Великої Па-

лати у справі «Сааді проти Сполученого Королівства» [15, п. 70]). При розгляді та прийнятті остаточного рішення у зазначених
випадках ЄСПЛ «вважає суттєвими наступні
аспекти: характер зобов’язання, яке випливає з відповідного законодавства, включаючи його мету і основне призначення; особу затриманого і конкретні обставини, що
призвели до затримання, а також тривалість
затримання» (рішення у справах «Василева проти Данії» [10, п. 38], «Еппле проти Німеччини [13, п. 37], «Осипенко проти України» [14, п. 57]).
З огляду на це, на наш погляд є достатні підстави стверджувати, що застосування
адміністративного затримання до особи, яка
вчинила адміністративне правопорушення,
але воно за своїм характером або суворістю
покарання за нього, не прирівнюється Європейським судом до злочину; або не вчинила
адміністративного правопорушення, а лише
з метою встановлення цієї особи або забезпечення своєчасного і правильного розгляду
справ та виконання постанов по справах про
адміністративні правопорушення – може за
певних обставин визнаватися таким, що відповідає підставам застосування затримання
особи, передбаченим у підпункті «b)» пункту 1 статті 5 Конвенції, а отже кваліфікуватися як правомірне.
Висновки. На підставі проведеного аналізу доходимо висновку, що застосування
адміністративного затримання особи без
рішення суду як примусового заходу позбавлення свободи людини на підставі чинних
норм Кодексу України про адміністративні
правопорушення та припису частини 3 статті 29 Конституції України загалом відповідає
положенням підпунктів «b)» та «с)» пункту 1
статті 5 Європейської Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод.
Водночас, встановлення правомірності
застосування адміністративного затримання особи без рішення суду у кожному конкретному випадку повинно здійснюватися
з обов’язковим урахуванням принципу пропорційності між необхідністю забезпечити
виконання встановлених законом адміністративних зобов’язань та важливістю дотримання права на свободу людини в демократичному суспільстві. У цьому контексті істотними варто визначити наступні аспекти:
характер зобов’язання, яке випливає з відпо-
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відної норми адміністративного законодавства, включаючи його мету і основне призначення, особу затриманого і конкретні обставини, що призвели до затримання, а також
тривалість адміністративного затримання.
На наш погляд, обов’язкове врахування
зазначених обставин у кожному конкретному випадку цілком відповідає конституційним гарантіям правомірності застосування затримання особи без рішення суду
як тимчасового адміністративно-процесуального заходу, та забезпечить недопущення будь-якого свавільного, у тому числі і короткострокового обмеження волі людини. А
отже, це сприятиме утвердженню та забезпеченню реалізації природного і невід’ємного
права на свободу та особисту недоторканність, гарантованого як Основним Законом
України, так і Європейською конвенцією про
захист прав людини і основоположних свобод.
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ЗНАЧЕННЯ ДІЙОВОГО КАЯТТЯ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
Анотація
Метою статті є встановлення значення дійового каяття для призначення винному покарання.
Наукова новизна полягає у тому, що стаття є першим комплексним дослідженням врахування елементів дійового каяття для призначення винному покарання.
Висновки. Встановлено два основні напрямки впливу елементів дійового каяття на обрання судом виду й міри призначуваного винному покарання: через застосування загальних засад та спеціальних правил призначення покарання.
Вплив елементів дійового каяття на застосування загальних засад призначення покарання проявляється у необхідності врахування судом пом’якшуючих обставин, передбачених
п. 1-21 ч. 1 ст. 66 КК України, та у можливості врахування примирення винного з потерпілим
на підставі ч. 2 ст. 66 КК України. Крім того, визначено, що навіть часткове відшкодування збитку або усунення заподіяної шкоди як форма прояву дійового каяття є достатнім для
його врахування як обставини, що пом’якшує покарання. Це відрізняє відшкодування шкоди як
пом’якшуючу обставину від схожого чинника як елемента підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК). У статті обґрунтовано доцільність розглядати примирення винного із потерпілим як форму прояву ним дійового каяття і
сформульовано рекомендацію щодо врахування цього як обставини, що пом’якшує покарання.
Вплив дійового каяття на застосування спеціальних правил призначення покарання проявляться у тому, що наявність його елементів у сукупності з іншими умовами дає суду підстави призначити менш суворе покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК України), а
також знизити максимальний строк та розмір найбільш суворого покарання, передбаченого
законом (ст. 691 КК України). Підтверджено, що в цілях застосування ст. 691 КК України немає
потреби встановлювати наявність всіх пом’якшуючих обставин, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 66
КК, а достатньо встановлення наявності хоча б однієї з них. Водночас обґрунтовано доцільність переліку підстав для застосування ст. 691 КК України шляхом додавання до неї надання
медичної або іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення (п. 21 ч. 1 ст. 66 КК) як альтернативи добровільного відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди (п. 2 ч. 1 ст. 66 КК).
Ключові слова: дійове каяття, призначення покарання, обставини, що пом’якшують покарання, призначення покарання при дійовому каятті, загальні засади призначення покарання, спеціальні правила призначення покарання, примирення винного з потерпілим, призначення
покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання.
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ПРАВО
THE IMPLICATIONS OF ACTIVE REPENTANCE FOR THE IMPOSITION OF PUNISHMENT
Аbstract
The purpose of the article is to study of the implications of active repentance for the sentencing.
Such implications show themselves within two main directions through the established rules on the
imposition of punishment. The first one requires a court to account for the active repentance while
applying general principles of imposition of punishment. The second has to do with the application of
the special rules of sentencing.
The article’s scientific novelty is that it represents the results of the first comprehensive study of
the implications of active repentance for sentencing.
Conclusions. The active repentance, in particular, sincere repentance, assistance in solving the
crime, compensation for the inflicted crime, and providing the first aid to the victim, is defined as a
set of mitigating circumstances that a court is required to account for when deciding on appropriate
punishment (Art. 66, Sec. 1, Par. 1-21 of the Criminal Code of Ukraine (CCU)). It has been proved that
even partial compensation for the inflicted damage is sufficient to take it into account as a mitigating
circumstance. This distinguishes compensation for damages as a mitigating circumstance from a
similar precondition for the release from criminal liability due to the active repentance (Art. 45 of the
CCU). The article substantiates the expediency of considering the perpetrator’s reconciliation with
the victim as a form of active repentance and recommends courts to consider such an extenuating
circumstance and mitigate the punishment accordingly (Art. 66 Sec. 2 of the CCU).
The implications of active repentance for the special rules of sentencing are most visible when it
appears in conjunction with other conditions like confession, various mitigating circumstances, or at
the very least, the absence of aggravating ones. Specifically, active repentance may enable the court
to impose less severe punishment than provided by law (Art. 69 of the CCU) or reduce the maximum
by 1/3 (Art. 691 of the CCU). It has been confirmed that to apply Art. 691 of the CCU, there is no need to
establish all mitigating circumstances provided for in Art. 66, Sec. 1 par. 1 of the CCU; it is sufficient to
specify the presence of at least one of them.
The article argues that it would be beneficial to expand the list of grounds for the application
of Art. 691 of the CCU by adding medical or other assistance to the victim immediately after the
commission of a crime as an alternative to compensation of inflicted damage.
Key words: active repentance, sentencing, mitigating circumstances, general principles of
sentencing, special rules of sentencing, reconciliation of the perpetrator with the victim.
Постановка проблеми. Традиційним
для кримінального права є розуміння дійового каяття як підстави для звільнення
від кримінальної відповідальності за ст. 45
КК. У той же час, за цілком справедливим
твердженням М. Є. Григор’євої, у кримінально-правовій літературі та судовій практиці
термін «дійове каяття» вживається у подвійному значенні, а саме, як: а) сукупність елементів, які є підставою для звільнення особи
від кримінальної відповідальності за ст. 45
КК України (далі ‒ КК), та б) окремі елементи, що складають зміст самого цього поняття ‒ з’явлення із зізнанням, щирий осуд
особою свого діяння, визнання нею власної
провини, добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди
тощо [1, c. 35, 38–39].
У кримінально-правовій науці відсутнє
узгоджене розуміння того, які ж саме прояви
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поведінки винного можуть розглядатися як
форми прояву дійового каяття. Інакше кажучи, виникає питання, чи існує вичерпний
перелік діянь (форм поведінки особи), які
становлять зміст дійового каяття. Не вдаючись наразі до більш глибокої аргументації, зазначимо, що вважаємо недоцільним
обмеження змісту дійового каяття певним
вичерпним переліком дій особи. Натомість,
при оцінці того, чи становить та чи інша форма позитивної посткримінальної поведінки
винного прояв дійового каяття, видається
доцільним звертати увагу на те, наскільки
ця форма поведінки свідчить про щирий осуд
особою вчиненого нею діяння [2], про активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та намагання усунути заподіяну шкоду чи відшкодувати завдані збитки.
Саме такий підхід, на нашу думку, дозволить
встановити якісний критерій, що дозволить
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відмежувати дійове каяття від інших схожих
форм людської поведінки.
Формулювання мети статті. Зважаючи
на міжінституціональний характер дійового
каяття у кримінальному праві [3], навряд чи
правильно було б недооцінювати його значення і для застосування норм і приписів інших інститутів кримінального права, зокрема інституту призначення покарання. Встановлення значення дійового каяття винного
для призначення покарання і є метою цієї
статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дійового каяття досліджувалися у працях О. О. Житного, М. Є. Григор’євої,
А. О. Булейка,
В. В. Навроцької,
В. В. Яроша,
А. В. Боровика,
О. М. Болюх,
А. А. Саргсян, С. М. Шатиловича, О. В. Брилліантова, К. В. Авсеницької та інших дослідників. Проблеми врахування окремих
форм прояву дійового каяття як обставин,
що пом’якшують покарання, розглядалися у роботах Т. І. Нікіфорової [4, c. 34–57],
В. В. Полтавець [5, c. 146– 166], Є. Ю. Самойленка [6], Н. С. Александрової [7, c. 198–214],
Р. В. Соловйова [8, c. 68–93], А. В. Шидловського [9, c. 251–260] та інших вчених. Утім, комплексні дослідження впливу дійового каяття
на призначення покарання наразі відсутні.
Виклад основного матеріалу. Аналіз
положень КК дозволяє дійти висновку, що
вплив дійового каяття на призначення винному покарання, тобто на обрання судом
певного його виду та конкретної міри відбувається у двох основних напрямках, оскільки
дійове каяття має значення для застосування як а) загальних засад призначення покарання, так і б) спеціальних правил його призначення. Розглядати ці два напрямки впливу видається доцільним окремо.
1. Закон (ст. 65 КК), з-поміж інших загальних засад призначення покарання, зобов’язує суд враховувати й обставини, що
пом’якшують покарання (п. 3 ч. 1 ст. 65 КК).
Серед цих обставин, передбачених ст. 66 КК,
три чинники утворюють елементи дійового
каяття:
‒ з’явлення із зізнанням, щире каяття
або активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 66 КК);
‒ добровільне відшкодування завданого
збитку або усунення заподіяної шкоди (п. 2
ч. 1 ст. 66 КК);

‒ надання медичної або іншої допомоги
потерпілому безпосередньо після вчинення
кримінального правопорушення (п. 21 ч. 1
ст. 66 КК).
З’явлення із зізнанням полягає в особистому, добровільному повідомленні (усному
або письмовому) до органів досудового розслідування, прокурору або суду про підготовлюване, вчинюване чи вчинене кримінальне
правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення [10, c. 255–256]. З
точки зору кримінального права, ця форма
дійового каяття обмежується лише фактом
самостійного, добровільного та своєчасного
повідомлення належного органу про факт
вчинення кримінального правопорушення і
не включає в себе подальших дій, спрямованих на сприяння у його розслідуванні та розкритті.
Як роз’яснив Пленум Верховного Суду
України, щире каяття (розкаяння) характеризує суб’єктивне ставлення винного до вчиненого кримінального правопорушення, яке
виявляється в тому, що він визнає свою провину, висловлює жаль із приводу вчиненого
та бажання виправити ситуацію, що склалася [11, c. 22]. Верховний Суд надав достатньо широке, хоча, на нашу думку, й не зовсім
послідовне тлумачення щирого каяття, яке
вже було предметом окремого наукового
аналізу [2]. З огляду на це лише зазначимо,
що для визнання щирого каяття наявним
завжди вимагається встановлення судом
такої сукупності його проявів, як визнання
своєї провини (а не вини); надання правдивих показань, жаль про вчинене та бажання
виправлення ситуації, що склалася. Незгода
винного із кваліфікацією його діяння органами досудового розслідування не перешкоджає можливості його щирого каяття. Інші ж
прояви щирого каяття, такі як бажання чи
готовність нести відповідальність, хоча інколи і враховуються судом при вирішенні питання про наявність каяття, але не одержали
однозначної правової оцінки та більшою мірою є факультативними чинниками, які можуть враховуватися судом.
Активним сприянням розкриттю кримінального правопорушення слід вважати надання особою органам дізнання або
досудового слідства будь-якої допомоги в
установленні невідомих їм обставин спра-
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ви [11, c. 22]. Дослідження судової практики
свідчить, що суди в цілому досить часто ототожнюють щире каяття та активне сприяння розслідуванню кримінального правопорушення, зазначаючи, що елементи другого
вказують на наявність першого. Так, у одній
із постанов Верховний Суд вказував на те, що
правдива розповідь про всі обставини вчиненого є чинником, який свідчить про наявність щирого осуду, а не активного сприяння
розслідуванню кримінального правопорушення [12]. Такий підхід видається помилковим, оскільки нівелює самостійний характер
активного сприяння розслідуванню кримінального правопорушення як окремої обставини, що пом’якшує покарання. На самостійний і альтернативний характер обставин, передбачених у п. 1 ч. 1 ст. 66 КК, вказував і сам
Верховний Суд [13].
І щире каяття, і активне сприяння розслідуванню кримінального правопорушення як
обставини, що пом’якшують покарання, мають той самий кримінально-правовий зміст,
характерний для аналогічних елементів підстави застосування ст. 45 КК. Натомість, інший елемент дійового каяття – добровільне
відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди як обставина, що пом’якшує покарання, – є ширшою за її еквівалент у
ст. 45 КК. Справа в тому, що п. 2 ч. 2 ст. 66 КК
не вимагає від обвинуваченого здійснення
повного відшкодування завданого збитку або
усунення заподіяної шкоди для врахування
цієї обставини як такої, що пом’якшує покарання. Хоча Верховний Суд ніколи не висловлював безпосередньо свою позицію про те, що
часткове відшкодування збитку чи усунення
шкоди є достатнім для встановлення пом’якшуючої обставини, передбаченої п. 2 ч. 2 ст. 66
КК, однак у низці власних рішень неодноразово погоджувався із подібною практикою нижчестоящих судів [14; 15; 16].
Окремою формою прояву дійового каяття слід визнати й надання медичної або
іншої допомоги потерпілому безпосередньо
після вчинення кримінального правопорушення (п. 21 ч. 1 ст. 66 КК). Такі дії особи також є формою прояву позитивної посткримінальної поведінки, спрямованої на своєрідне
«відшкодування» або, як мінімум, мінімізацію заподіяної шкоди потерпілому.
Говорячи про вплив дійового каяття
на загальні засади призначення покаран-
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ня, неможливо оминути й інше питання: чи
можливі які-небудь форми дійового каяття, які не передбачені у п. 1-21 ч. 1 ст. 66 КК,
і які суд може визнати такими, що пом’якшують покарання, на підставі ч. 2 ст. 66 КК?
С. В. Гізімчук та Т. Г. Назаренко вказують, що
до найбільш розповсюджених обставин, що
визнаються судами як такі, що пом’якшують
покарання на підставі ч. 2 ст. 66 КК, належать визнання особою своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення, похилий
вік винного, його позитивні характеристики, хворобливий стан та наявність утриманців [17, c. 67]. Оскільки із усіх наведених обставин лише визнання особою своєї вини у
вчиненні кримінального правопорушення
стосується посткримінальної поведінки, то
вважаємо за доцільне обмежитись аналізом
лише цього чиннику.
Слід підтримати думку Т. І. Іванюк про
те, що визнання особою своєї вини у вчиненому не повинно враховуватися судами як самостійна пом’якшуюча обставина [18, c. 236].
По-перше, саме по собі визнання вини
ще не свідчить про щирий осуд особою вчиненого та бажання виправити ситуацію, а
отже, не може (на відміну від визнання власної провини) вважатися елементом дійового
каяття.
По-друге, сам по собі факт визнання
вини не характеризує ані ступінь тяжкості
вчиненого діяння, ані особу винного, а отже,
не свідчить про будь-яку зміну в небезпечності вчиненого чи особі винного.
По-третє, визнання вини певною мірою
полегшує роботу органів досудового розслідування зі встановлення істини у справі, а
отже, можливість врахування такої обставини як пом’якшуючої несе ризик створення
своєрідного механізму «підштовхування»
обвинуваченого до визнання ним своєї вини
навіть у неоднозначних, з точки зору кримінального закону, ситуаціях (вчинення діяння
у стані необхідної оборони чи крайньої необхідності тощо).
Іншою обставиною, яка не передбачена КК як пом’якшуюча, але може виступати
елементом дійового каяття, є примирення
винного з потерпілим. Чинний КК розглядає
примирення винного з потерпілим як підставу для звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 46 КК) та в контексті мож-
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ливого укладання угоди між сторонами (ч. 5
ст. 65, ч. 2 ст. 75 КК). У той же час, не складно
уявити ситуації, у яких винний докладає зусиль задля того, щоб добитися прощення з
боку потерпілого, і примирення дійсно відбувається, але не знаходить свого процесуального оформлення у формі угоди. На нашу
думку, за таких обставин примирення між
винним і потерпілим у справах про умисні
нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини
може визнаватися судом як самостійна обставина, що пом’якшує покарання на підставі
ч. 2 ст. 66 КК. Зміст цієї обставини не охоплюється положеннями п. 1–2 ч. 1 ст. 66 КК, але
вона, безумовно, є проявом позитивної посткримінальної поведінки особи, яка спрямована на усунення чи зменшення заподіяної
шкоди.
Кримінальний закон, однак, при формулюванні загальних засад призначення покарання не містить жодних приписів стосовно
того, як саме (або ж з яким коефіцієнтом)
розглянуті обставини впливають на призначення судом покарання в бік його зниження.
Доцільність запровадження таких приписів – це питання окремої наукової дискусії.
Утім, елементи дійового каяття мають значно більш визначений вплив на застосування
спеціальних правил призначення покарання.
2. Вплив елементів дійового каяття на
застосування спеціальних правил призначення покарання носить подвійний характер.
По-перше, за наявності обставин, що
пом’якшують покарання, передбачених п. 1 та
2 ч. 1 ст. 66 КК, та відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також при визнанні обвинуваченим своєї вини, строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин
максимального строку або розміру найбільш
суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті (санкцією частини
статті) Особливої частини КК (ст. 691 КК).
По-друге,
наявність
вищезгаданих
пом’якшуючих обставин може свідчити про
істотне зниження ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а також позитивно характеризувати особу винного, що надає суду право призначити більш
м’яке покарання, ніж передбачено законом
(ст. 69 КК).
Слід висловити декілька застережень
стосовно застосування ст. 691 КК. По-перше,
для її застосування й, відповідно, знижен-

ня максимального розміру покарання, що
може бути призначене судом, немає потреби,
як справедливо зазначав ще в рік появи цієї
норми в КК В. І. Тютюгін [19, c. 244], у встановленні всіх елементів дійового каяття, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 66 КК. Для наявності
цього елемента підстави застосування ст. 691
достатньо встановити хоча б один із елементів дійового каяття: з’явлення із зізнанням,
щире каяття або активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. По-друге, встановлення такого елемента дійового
каяття як відшкодування завданого збитку
або усунення заподіяної шкоди є необхідним
лише в тих випадках, коли в результаті вчиненого кримінального правопорушення шкода була заподіяна. Якщо ж діяння є безнас
лідковим, то відсутність вищезазначеного
елемента дійового каяття не перешкоджає
застосуванню ст. 691 КК.
Уявляється, що слід також підтримати позицію Є. Ю. Самойленка [6, c. 15] та
В. В. Полтавець [20, c. 290] про необхідність
законодавчого закріплення надання медичної або іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення кримінального
правопорушення (п. 21 ч. 1 ст. 66 КК) як альтернативного елемента підстави для застосування ст. 691 КК, бо вчинення подібних дій
винним є таким самим елементом дійового
каяття, як і добровільне відшкодування завданого збитку, та може свідчити про щирий
осуд особою свого діяння. Виключення цієї
обставини із підстави застосування привілейованої норми про призначення покарання
носить дискримінаційний характер.
Слід звернути увагу й ще на одну особливість впливу елементів дійового каяття
на призначення покарання. Формулювання кримінального закону роблять обставини, передбачені у п. 1 та 2 ч. 1 ст. 66 КК, чи
не єдиними із усіх пом’якшуючих обставин,
які одночасно здійснюють багатовекторний
вплив на призначуване судом покарання.
Справа в тому, що кримінальний закон по
суті зобов’язує суд одночасно дотримуватися
приписів ст. 691 КК щодо обмеження максимального строку або розміру найбільш суворого основного покарання, яке може він призначити, і враховувати розглядувані обставини при застосуванні загальних засад призначення покарання (ст. 66 КК), що за інших
рівних умов матиме наслідком призначення
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судом покарання ближче до нижньої межі
санкції. Насамкінець, суд може ще раз врахувати обставини, передбачені п. 1 та 2 ст. 66
КК, для застосування положень ст. 69 КК та
призначення більш м’якого покарання, ніж
передбачено законом.
Висновки. 1. Вплив дійового каяття на
призначення покарання відбувається у двох
основних напрямках. По-перше, через загальні засади призначення покарання, які
зобов’язують суд враховувати такі елементи
дійового каяття винного, як з’явлення із зізнанням, щирий осуд вчиненого ним діяння,
активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне відшкодування шкоди, а також надання медичної або
іншої допомоги потерпілому безпосередньо
після вчинення кримінального правопорушення (п. 1-21 ч. 1 ст. 66 КК). По-друге, наявність елементів дійового каяття (в сукупності з іншими чинниками) виступає підставою
для застосування спеціальних правил призначення покарання, передбачених у ст. 691
та 69 КК.
2. Надання обвинуваченим правдивих
показань у справі є формою активного сприяння розкриттю кримінального правопорушення, а не формою щирого каяття. Така
поведінка може свідчити і про щирий осуд
особою свого діяння, але самого лише факту
надання правдивих показань недостатньо
для встановлення щирого осуду. Крім передбачених у п. 1–21 ч. 1 ст. 66 КК елементів дійового каяття, які виступають обставинами, що
пом’якшують покарання, доцільно визнавати обставиною, що пом’якшує покарання на
підставі ч. 2 ст. 66 КК, і примирення винного
із потерпілим. Зміст примирення між винним
і потерпілим не вичерпується положеннями
п. 1–2 ч. 1 ст. 66 КК, але воно, безумовно, є
проявом позитивної посткримінальної поведінки особи та заслуговує на схвальну оцінку
держави.
3. Для застосування положень ст. 691 КК
немає потреби встановлювати наявність всіх
передбачених п. 1 ч. 1 ст. 66 КК обставин, що
пом’якшують покарання. Оскільки такі обставини мають самостійний і альтернативний характер, то достатнім є встановлення
наявності хоча б однієї з них.
4. Доцільним є розширення переліку
підстав для застосування ст. 691 КК за рахунок додавання до неї такого чинника, як на-
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дання медичної або іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення (п. 21 ч. 1 ст. 66
КК) як альтернативи до добровільного відшкодування завданого збитку або усунення
заподіяної шкоди (п. 2 ч. 1 ст. 66 КК).
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ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ
Анотація
Глобальний світ опинився у складній ситуації структурних зрушень інституційного середовища не тільки на формальному, але й на неформальному рівні під впливом пандемії коронавірусної інфекції. Оцінка процесів формування публічної політики інституційних трансформацій та її вплив в умовах пандемії COVID-19 на економічну систему є динамічним явищем і потребує глибинного міждисциплінарного підходу. Запропоновані теоретичні моделі, які включають різноманітні інституційні чинники. Оцінка моделей дозволила зробити висновок про
переважну статистичну значущість інституційних факторів на ефективність економічних
трансформацій.
Метою статті є визначення основних напрямів публічної політики трансформації економічних систем через призму дослідження «правил гри» (інститутів) і цінностей в умовах
пандемії.
Наукова новизна полягає в оцінці інституційних трансформацій економіки в умовах глобальної пандемії через призму дослідження інститутів та цінностей, що створює наукове підґрунтя для модернізації управлінських та статистичних концепцій і має на меті запобігти
створенню екстрактивного інституційного середовища.
Висновки. Для коректного статистичного моделювання варто розглядати економічні
процеси через призму нової інституційної теорії, яка дозволяє виявити траєкторії економічного
розвитку з урахуванням географічних особливостей, історії, культури і місця політичних еліт.
Саме інституційний підхід у статистичному моделюванні дає більш фундаментальне усвідом№ 1/2021 The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine 75
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лення складних процесів переходу від екстрактивних інститутів до інклюзивних. За оцінкою
моделі коінтеграції панельних даних нами виявлено тісний довгостроковий зв’язок між такими чинниками, як економічне зростання, витрати на освіту, ефективність урядування, верховенство права та збільшення частки послуг у структурі ВВП. Такі результати підтверджують
значущість інституційного середовища для траєкторії економічного розвитку.
Ключові слова: публічна політика, євроінтеграційні процеси, структурні зрушення, пандемія, дослідження цінностей, панельні дані.
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PUBLIC POLICY OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS
IN THE CONDITION OF A GLOBAL PANDEMIC
Аbstract
The global world has found itself in a difficult situation of structural changes in the institutional
environment, not only at the formal but also at the informal level under the influence of the
coronavirus pandemic. The assessment of the institutional environment on the economic system
is a dynamic phenomenon and requires a deep interdisciplinary approach. Theoretical models are
proposed, which include various institutional factors. The evaluation of the models allowed us to
conclude about the predominant statistical significance of institutional factors on the effectiveness of
economic transformations.
The aim of the article is to determine the main directions of transformation of economic systems
through the prism of the study of «rules of the game» (institutions) and values in the conditions of the
world in times of pandemic.
The scientific novelty is to assess the institutional transformations of the economy in a global
pandemic through the prism of the study of institutions and values, which creates a scientific basis
for the modernization of management and statistical concepts and aims to prevent the creation of an
extractive institutional environment. Conclusions. For correct statistical modeling, economic processes
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should be considered through the prism of a new institutional theory, which allows to identify the
trajectories of economic development, taking into account geographical features, history, culture
and place of political elites. It is the institutional approach in statistical modeling that provides a
more fundamental understanding of the complex processes of transition from extractive to inclusive
institutions. At the same time, when assessing the model data co-integration model, we found a close
long-term relationship between such factors as economic growth, education expenditures, government
efficiency, the rule of law, and an increase in the share of services in GDP. These results confirm the
importance of the institutional environment for the trajectory of economic development.
Key words: public policy, European integration processes, structural shifts, pandemic, value
research, panel data.
Постановка проблеми. В умовах складних перетворень у світі, що пов’язані із пандемією коронавірусу, все більше дослідників
звертають увагу на структурні зрушення всієї глобальної системи соціально-економічного розвитку. Зокрема, виникає необхідність
перегляду вартісної оцінки економічного
зростання, подолання бідності, підвищення добробуту тощо. Все це призводить і до
зміни системи людських цінностей, вивченню яких економісти приділяють все більше
уваги. Пропоноване дослідження зумовлене
оприлюдненням даних проекту світового
дослідження цінностей 2020 р. і, зокрема, наявністю даних по Україні. Це допоможе фахівцям дослідити ступінь готовності українського суспільства до нових трансформацій в
умовах глобальної пандемії.
Згідно з результатами дослідження, актуальність вивчення структури ціннісних
орієнтацій зростає в періоди трансформацій,
а також з огляду на процеси глобалізації. Динамічні трансформаційні процеси, які важко
відстежувати й пояснювати, а тим більше
прогнозувати їх спрямованість та наслідки,
створюють умови, коли виникає методологічна проблема пошуку причинних детермінант та визначення «первинності» процесів [1].
Крім того, виникає чимало питань щодо
вимірювання трансформації в сучасних умовах, використання методів оцінки наслідків
структурних зрушень, що зумовлені глобальною пандемією, та інтерпретації таких результатів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом з’явилася велика кількість публікацій, які присвячені наслідкам
коронавірусної пандемії для розвитку економічних систем, політики, екології тощо.
Думки авторів різняться. Так, у своєму дослідженні «Інвестиції в навколишнє середови-

ще задля трансформації постковідної економіки: 10 кроків створення біоеконмоіки, що
призведе до сталого добробуту» (Investing
in Nature to Transform the Post COVID19
Economy: A 10-point Action Plan to create a
circular bioeconomy devoted to sustainable
wellbeing (2020)) група фахівців вказує на те,
що сучасна економічна модель, яка спирається на традиційні ресурси та залежить від
«зростання за будь-яку ціну», ризикує не лише
життям на нашій планеті, але й світовою
економікою. Потреба реагувати на безпрецедентну кризу COVID-19 – це унікальна можливість переходу до економіки сталого добробуту, яка зосереджуватиметься навколо
людей та природи [2].
Пандіт Н. пов’язує існуючі проблеми розповсюдження пандемії не лише з суто глобалізаційним розвитком сучасного світу, але й
з певними детермінантами урбаністики та
просторового планування з 1970-х рр. ХХ ст.,
зокрема формуванням передмістя для середнього класу навколо американських міст [3].
Балян А., Гришова І., Шабатура Т. у статті
«Державні напрями підтримки та стимулювання органічного виробництва» вказують
на те, що «зростаюча невизначеність, спричинена пандемією, здійснила безпрецедентний негативний вплив на економіку України.
Існує невідкладна необхідність розробки та
прийняття на рівні держави дієвих заходів
щодо підтримки та стимулювання розвитку
органічного виробництва...» [4].
Разом із великою кількістю статей щодо
впливу пандемії на економіки країн світу, існує потреба у визначенні структурних зрушень в інституційному середовищі та поведінки суспільств, зокрема щодо оцінки зміни цінностей не лише в часі, а й під впливом
глобальної пандемії.
Мета статті. Визначити основні напрямки трансформації економічних систем через
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призму дослідження «правил гри» (інститутів) і цінностей в умовах пандемії.
Виклад основного матеріалу. Ще до
появи проблеми глобальної пандемії світ
традиційно намагався пояснити зміни, які
відбувалися під впливом глобалізації. Саме
інституційна парадигма економічних трансформацій національних економік в умовах
глобалізації є однією з сучасних концепцій,
яка пояснює таки зміни [5; 6]. Очевидним є
те, що за останні 150 років кількість економічно розвинутих країн залишається майже
однаковою. У той же час інші країни, включаючи республіки колишнього СРСР, не показують істотного економічного зростання,
що дозволило б їм увійти до групи країн із
високими доходами. Така ситуація отримала
назву «path-dependence problem», або ефект

залежності від траєкторії. Задля вирішення
цієї проблеми статистиці важливо звернутися не лише до суто економічних чи соціальних факторів, але й до культурних, історичних, соціологічних, політичних чинників. А
відтак, особливого значення набувають фактори, що описують інституційне середовище
країн та регіонів світу.
На сучасному етапі однією із найбільш
повних статистичних баз даних, яка відображає траєкторії економічної динаміки, є
дані проекту А. Медісона [7]. При моделюванні сценаріїв розвитку варто також звернути увагу на циклічність інклюзивних та
екстрактивних інститутів у розвитку економічної системи. Загальна концепція виглядає
таким чином:

Політичний плюралізм
Верховенство
права

Свобода слова
Інклюзивність у політиці
Інклюзивність у статистиці

Інклюзивність в економіці

Рис. 1 Концепція взаємодії економічних і політичних інститутів
* Джерело: систематизовано авторами
На нашу думку, на сучасному етапі вирішення проблеми політичних і економічних
невдач країн – це не лише перехід від одного
типу господарювання чи політичного ладу
до іншого, а саме трансформація екстрактивних інститутів у напрямку інклюзивних.
Прикладом такого переходу є трансформація
в країнах Вишеградської четвірки, країнах
Балтії, «азійських тиграх», країнах Західної
Європи з XVII ст., США з XVIII ст.
Саме виходячи з типу домінуючих інститутів, слід розглядати і подальше економічне зростання елементів світової економічної
системи. При домінуванні «хороших» інклюзивних інститутів характерною є модель
інтенсивного зростання. Водночас при до78

мінуванні «поганих» екстрактивних інститутів переважає екстенсивне зростання національної економіки [11].
Визначення проблеми вимірювання
трансформації різниться залежно від регіону
світу і рівня та сталості розвитку ринкової
економіки. Для сталих економік ЄС у 2013 р.
були запропоновані критерії оцінки, які мають враховувати і якість економічного розвитку, і траєкторію інституційних трансформацій [6].
За пропозицією Президента Франції
Н. Саркозі у 2008 р. була створена дослідницька група у складі Й. Стігліца, Ж.-П. Фетуссі, Ж. Сена, що запропонували схему з
8-и груп показників (Рис. 2).
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Рис. 2. Система індикаторів Й. Стігліца, Ж.-П. Фетуссі, Ж. Сена
* Джерело: систематизовано авторами [4–12]
Проведений аналіз результатів статистичного моделювання національних економіки показав [5], що виключно економіко-математичний підхід не може дати глибинного
розуміння сучасних складних економічних
процесів та їх трансформацій. Саме тому варто імплементувати концепцію інституційної
статистики, яка зможе надати можливість
колу зацікавлених осіб проводити міждисциплінарні дослідження з метою пояснення

сутності структурних зрушень національних
господарств у динаміці. Цей підхід має поєднати такі ґрунтовні категорії, як культура,
релігія, якість інститутів, людський капітал,
ефективність державного управління тощо,
та сприяти кращому усвідомленню складного процесу переходу національної економіки
від домінування екстрактивних інститутів
до інститутів інклюзивних (Рис. 3).

Інституційна
статистика

Екстрактивні
інститути

Перехід

Неформаль
ні
Формальні

Інклюзивні
інститути

Формальні
Неформальні

Рис. 3 Роль інституційної статистики в інституційній трансформації
* Джерело: систематизовано авторами [4–12]
Процес переходу від типу інституційного середовища і є сучасним процесом трансформації. В цьому контексті розвиток суспільства базується на людському капіталі і
виконує найбільш значиму роль у розвитку
економіки. Будь-які конкурентні переваги
економіки і можливості її модернізації значною мірою визначаються накопиченим і реалізованим людським капіталом.
Насправді ми стикаємося з тим, що тільки люди, що володіють освітою, кваліфікацією та досвідом, визначають межі й можливості економічного, технологічного та соціаль-

ного розвитку суспільства. Людський капітал
утворює переважно так званий креативний
клас суспільства, тобто люди мають не тільки вищу освіту і доходи середнього класу
і вище, а й усвідомлюють себе як середній
клас і прагнуть створити новий продукт для
ринку. Як правило, креативний клас, що являє собою основу людського капіталу, становить від 5 до 10 % від загальної чисельності
населення країни, проте створює близько
90 % нового продукту. У розвинених країнах людський капітал утворює приблизно
70 % національного багатства, в той час як

№ 1/2021 The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine 79

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
ресурсна база і різні активи розподілені як
10–15 % і 15–20 % відповідно [13].
Стає очевидною нагальна потреба формування і розвитку систем управління господарюючими суб’єктами, орієнтованими на
активізацію використання людського чинника. При цьому акцент повинен бути зроблений не на просте отримання результату від
використання інтелектуальних здібностей
людини, а й на саморозвиток і самовдосконалення людських здібностей [4; 11].
Саме це зумовлює уряди успішних країн розглядати імплементацію універсального базового доходу. Фінляндія стала першою
країною ЄС, яка приступила до реалізації
цього соціального експерименту. Проект мав
на меті простежити, як відіб’ється на поведінці безробітних отримання ними від держави щомісячних виплат без будь-яких умов.
Ці гроші замінюють допомогу з безробіття,
але ніяк не позначаються на таких вже існуючих соціальних виплатах, як субсидії на
житло і відшкодування витрат на лікування.
За цією ідеєю стоять два завдання, одне з
яких – держава доповнює загальний добробут базовою виплатою [8].
На момент підготовки цієї статті вже
з’явилися попередні результати проведення цього соціального експерименту. Респонденти, які отримували базовий дохід, описували своє благополуччя більш позитивно,
ніж респонденти контрольної групи. Вони
були більш задоволені своїм життям і зазнали менших психічних навантажень, депресії,
смутку та самотності. Вони також позитивніше сприймали свої когнітивні здібності, тобто пам’ять, навчання та здатність концентруватися. Крім того, одержувачі безумовного

доходу більшою мірою довіряли іншим людям та інститутам у суспільстві та були більш
впевнені у своєму власному майбутньому
та своїй здатності впливати на речі, ніж контрольна група. Це може бути пов’язано з тим,
що базовий дохід є безумовним, а це, як було
виявлено в попередніх дослідженнях, збільшує довіру людей до системи [9].
На нашу думку, ці результати дають змогу дослідникам покращити механізми реалізації програми, і в подальшому це може стати дієвим інструментом подолання наслідків
кризи, що спричинена глобальною пандемією, в т.ч. і в Україні. Якщо приспустити, що
базовий дохід підвищить довіру громадян
до інститутів, то це може мати позитивний
вплив і на всю економічну систему держави,
адже відсутність довіри до формальних інститутів є критичною проблемою в суспільстві. Визначення рівнів довіри можливо через дослідження цінностей [1].
Нами проведено дослідження інституційного переходу в Україні 2011 р. (з тим,
щоб порівняти, як змінилися результати за
9 років) [10] крізь призму вивчення цінностей у суспільстві. Виявлено такі його особливості: низькі рівні довіри громадян до
офіційних інститутів щодо залучення населення до діяльності влади, політичних партій, фінансової конвергенції разом із довірою
до банків, здійснено (Рис. 4) компаративний
аналіз рівня довіри до інститутів в Україні та
визначено медіанний показник порівняно з
країнами-лідерами інклюзивного розвитку.
На нашу думку, саме така «карта довіри» є
відбиттям інституційного середовища України станом на 2011 р. [10].

Рис. 4. Рівні довіри до інститутів в Україні та медіанний показник за країнами-лідерами
інклюзивного розвитку
* Джерело: [10]
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Виявлено, що у порівнянні з країнами
сталого інклюзивного розвитку [5] рівень
довіри в Україні до офіційних інститутів є
низьким. Найбільшою довірою в Україні користуються церква, збройні сили й університети. Тому в умовах трансформації можна створювати нестандартні інститути, які
краще пристосовані до умов розвитку національних економік і спрямовані на гармонізацію формальних та неформальних інститутів. Проведений аналіз показав, що успіш-

ними є таке інституційне забезпечення, яке
враховує культурні обмеження і при цьому
знімає бар’єри для подальшого економічного
розвитку.
Нижче представлені співставні дані
в деяких країнах щодо рівня довіри згідно з результатами досліджень цінностей в
2020 р. [1]. Обмежений вибір країн і показників обумовлений обсягом даної статті і буде
розкритий в подальших наукових публікаціях (Табл. 1).
Таблиця 1
Рівні довіри до деяких формальних інститутів
(у % до всіх респондентів)
Україна (2020)

Білорусь
(2018)

КНР
(2020)

30,1

40

63

Чи можна довіряти оточуючим людям

Армія

23,7

18,4

49,5

Поліція

3,9

13

28,7

Суд

2,9

* Джерело: [1]

Серед критичних показників, на нашу
думку, є низький показник довіри до суду в
Україні. З 2011 р. не вдалося реформувати
судову владу у такий спосіб, щоб повернути
до неї довіру в суспільстві. Саме це є однією
з найбільших загроз поряд із економічними
викликами, що стоятимуть перед Україною в
період після пандемії.
Низьким у цілому залишається і рівень
довіри до уряду, що відбивається у негативному ставленні до банків, податків тощо. В
цій складній ситуації важливо застосовувати
заходи, які враховують ці інституційні особливості в Україні. Ширше запровадження
селективних податків, на наш погляд, є одним із таких заходів.

11,6

28,5

О. Аузан вказує на те, що селективні податки можуть бути двох типів – ті, що йдуть
на місцевий розвиток, та суто виборний податок, коли людина вирішує віддати його на
потреби церкви чи університету [14].
Враховуючи отримані дані для України
(Рис. 4), такий податок зможе спрацювати за
умови розробки відповідного механізму запровадження і реалізації.
Поряд із низьким рівнем довіри українців до формальних інклюзивних інститутів,
варто виділити, який тип політичної системи прийнятний для України. Ці дані є складовою глобального дослідження цінностей
(Табл. 2).

Рівень сприйняття політичної системи, що підходить для України

Таблиця 2

Дуже добре

Добре

Сильний лідер, не залежний
від парламенту і виборів

29,2

42,1

20,5

8,2

Демократична система

3

33,4

9,7

40,7

46,6

Експерти приймають рішення
Правлять військові

15,1

* Джерело: систематизовано авторами

49,6
51,9

Не підходить Зовсім не підходить

25,5
10,6

9,8
4

№ 1/2021 The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine 81

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Демократія вважається більшістю найбільш прийнятою системою політичного
устрою для України, при цьому респонденти
відзначають важливість таких категорій для
демократії:
– люди обирають політичних лідерів на
вільних виборах;
– чоловіки і жінки мають різні права.
Однак слід зауважити, що перш, ніж намагатися будувати демократію, з якої повинна з’явитися сучасна інноваційна економіка,
треба враховувати, що для цього потрібні
певні культурні умови, на які теж можна
впливати. Передумовами побудови демократичного суспільства і держави відкритого
доступу є ефективність державного управління і чесні суди.
Таким чином, перспективи розвитку національної економіки України нами оцінено
через призму дослідження цінностей. Перехід від екстрактивних інститутів до інклюзивних ускладнюється низьким рівнем довіри громадян до офіційних інститутів, низькою залученістю населення до діяльності
влади, політичних партій тощо.
Ускладнення дослідження інституційного середовища відбувається через те, що
більшість економіко-математичних моделей
в інституційній економіці присвячені дослідженню саме формальних державних інститутів. Однак більш детальну увагу слід приділяти, на нашу думку, саме впливу неформальних «правил гри» на розвиток економічної системи.
Часто неспостережувані фактори є корельованими з іншими змінними. В рамках
моделей регресії це означає, що неспостережуваний фактор є суттєвою змінною в моделі і її виключення призводить до зміщених
оцінок інших параметрів. Іншими словами,
моделі з панельними даними дозволяють отримувати більш точні оцінки параметрів.
Завдяки спеціальній структурі панельні дані дозволяють будувати більш гнучкі
і змістовні моделі та отримувати відповіді
на питання, які недоступні тільки в рамках,
наприклад, моделей, заснованих на просторових даних для окремих національних економік. Виникає можливість враховувати й
аналізувати індивідуальні відмінності між
економічними одиницями, що не можна зробити в рамках стандартних регресійних моделей.
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Нами проведено статистичне моделювання з метою виявлення взаємозв’язків
деяких змінних, що характеризують вплив
інституційного середовища на економічне
зростання. Також використано стандартні
підходи до регресійної оцінки панельних даних і за допомогою пакету EViews 8 отримано результат.
На практиці застосовують 3 типи моделей із використанням панельних даних [15]:
1. Об’єднана регресійна модель для панельних даних;
2. Модель панельних даних із фіксованими ефектами;
3. Модель панельних даних із вибірковими ефектами.
Розглянемо детальніше всі зазначені
вище моделі для аналізу панельних даних [5].
«Об’єднана регресійна модель – це звичайна лінійна модель регресії, яка не враховує панельну структуру даних. Вважається,
що залежна змінна лінійно залежить від всіх
змінних в той же момент часу» [15].
«Модель панельних даних із фіксованими ефектами (fixed effect model) спирається
на структуру панельних даних, що дозволяє
враховувати незмірні індивідуальні відмінності об’єктів. Ці відмінності називаються
ефектами. У даній моделі ефекти інтерпретуються як параметр, що заважає, і оцінювання
спрямовано на те, щоб їх виключити» [15].
У введених позначеннях модель панельних даних з фіксованими ефектами описується рівнянням [15]

(1) [15]
величина
виражає індивідуальний
ефект об’єкта i, що не залежить від часу t,
при цьому регресори
не містять константу [15].
Модель панельних даних із випадковими ефектами (random effect model) спирається на структуру панельних даних, що дозволяє враховувати незмірні індивідуальні відмінності об’єктів. Ці відмінності називаються
ефектами [15]. У цій моделі передбачається,
що індивідуальні відмінності носять випадковий характер [5].
Модель панельних даних з випадковими
ефектами описується рівнянням:

(2) [15]
де – константа, а , – випадкова похибка, інваріантна по часу для кожного об’єкта [15].
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Після проведення моделювання слід обрати ту модель, яка підходить краще, використовуючи тест Хаусмана. Нульова гіпотеза
моделі – вибіркові ефекти пояснюють взаємозалежність, альтернативна гіпотеза – модель панельних даних із фіксованими ефектами є кращою для оцінки. Вибір здійснюється на основі значення P-value.
Оцінка моделі буде проводитися в кілька
етапів:
1) попередня перевірка даних на стаціонарність;

2) оцінка регресійних моделей.
Для нашого кейсу обрано 21 країну, що
представляють різні моделі інституційного
середовища – Аргентина, Бразилія, Білорусь,
Вишеградські країни, Естонія, КНР, Конго,
Латвія, Литва, Індонезія, Молдова, Нова Зеландія, Нідерланди, Сінгапур, Швейцарія, Таджикистан, Україна, США [5].
Перевірка панельних даних на стаціонарність показала наступні результати
(Табл. 3.1, 3.2).

Фактори моделей панельних даних
(наведені англійською через використання в пакеті EViews 8)

Таблиця 3.1

Назва фактору англійською

Умовні позначення

Назва фактору українською

__OF_PROTHESTANTS

X1

Кількість протестантів в країні

ECONOMIC_GLOBILAZATION

X4

Рівень економічної глобалізації

FISCAL_FREEDOM

X7

X2

CONTROL_OF_CORRUPTION

X3

ECONOMIC_FREEDOM

FEMALE_LABOUR_FORCE

Витрати на освіту, % ВВП,

X6

Частка жінок в структурі робочої сили

X9

ВВП за ПКС (паритет купівельної
спроможності)
Ефективність уряду

Рівень фіскальної свободи

X8

GASOLINE_PRICE
GDP_PPP

GOVERNMENT_EFFECTIVNESS

X10

INTERNET_USERS___

X13

HOUSEHOLD_CONS__GDP

Ціна на пальне

X11

Споживання домогосподарств, %ВВП

X14

Тривалість життя

X12

HUMAN_DEV

LIFE_EXPECTANCY

Рівень розвитку людини

Кількість інтернет користувачів

X15

POLITICAL_GLOBILIZATION
POLITICAL_STABILITY

Рівень політичної глобалізації

X16

Рівень політичної стабільності

X19

Рівень безробіття

PROPERTY_RIGHTS

X17

TRADE_OPENESS

X20

Захищеність прав власності

X18

RULE_OF_LAW
UNEMPL

Рівень верховенства права
Відкритість торгівлі

X21

SOCIAL_GLOBILIZATION

Рівень соціальної глобалізації

X22

SHARE_OF_SERVICES

Частка послуг в структурі ВВП

Y

ECONOMIC GROWTH

X1
X2

Рівень економічної свободи

X5

EDUCATION_SPENDING___GDP

C

Рівень контролю корупції

Економічне зростання

C

Константа

Перевірка моделі на стаціонарність
(за методами Левін, Лін та Чу; Ім, Песаран і Шін)
С
***
**

Ct
***
*

Перші різниці
***
***

Таблиця 3.2

Другі різниці
***
***
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X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
C

***
**
***
***
**
***
***
***
***
*
*
***
***
**
-

***
***
***
***
**
***
***
***
***
*
*
***
***
**
-

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

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

* Прийняття рішення щодо стаціонарності приймалося на основі тестів Levin, Lin & Chu
(1999); Im, Peasaran&Shin (2003) рівнів значущості ***1 %, **5 %, *10 %.
Змінні, які не були стаціонарні, було взято в перших різницях для подальшого моделювання.
Об’єднана регресійна модель для панельних даних
Чинник
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

84

Коефіцієнт
0.245736
-0.484391
-0.060099
0.019341
-0.282448
-0.200696
-0.009533
1.520082
-7.31E-05
-0.202734
0.012573
0.003805
0.022266
0.116456
0.038516
2.154689
0.034415
-2.379736
-0.265364
0.033193
0.033427

Похибка
0.075608
1.192669
0.103334
0.048697
0.343951
0.103580
0.036784
1.212111
6.62E-05
1.982733
0.051010
0.041467
0.022600
0.169381
0.038994
0.983390
0.056543
2.114187
0.150782
0.010821
0.049655

t-статистика
3.250141
-0.406141
-0.581602
0.397173
-0.821185
-1.937589
-0.259171
1.254078
-1.104598
-0.102250
0.246489
0.091751
-0.985237
0.687540
0.987748
2.191082
0.608646
-1.125603
-1.759918
3.067547
-0.673185
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Таблиця 4
Знач.
0.0013
0.6850
0.5614
0.6916
0.4124
0.0539
0.7957
0.2111
0.2705
0.9186
0.8055
0.9270
0.3255
0.4924
0.3243
0.0295
0.5434
0.2615
0.0798
0.0024
0.5015
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X22
C
R-квадрат
Пристосований R-квадрат

0.110408
8.963244
0.175260
0.096028

0.081425
-1.355939
12.27107
0.730437
Статистика Дарбіна-Уотсона
F-статистика

Отримана модель (Табл. 4) об’єднаної
регресії має недостатній рівень значущості.
Тому доцільно продовжити моделювання з
використанням інших методів.

У Табл. 5 представлені результати моделі панельних даних із фіксованим ефектом.

Модель панельних даних із фіксованими ефектами
Чинник
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
C
R-квадрат
Пристосований R-квадрат
Середня квадратична
помилка рівняння
Сума залишків
Лог
F-статистика
Ймовірність -статистика

Коефіцієнт
Похибка
t-статистика
0.156126
0.201599
0.774440
-2.215589
1.480205
-1.496812
-0.136437
0.116235
-1.173796
0.045271
0.065329
0.692972
-0.196722
0.357469
-0.550319
-0.095410
0.203593
-0.468633
-0.017813
0.049594
-0.359169
1.948368
1.361717
1.430817
0.000178
0.000100
1.782680
1.665357
2.084167
0.799052
0.062221
0.083986
0.740855
-0.257602
0.089419
-2.880852
0.073251
0.028367
-2.582208
-0.358534
0.316940
-1.131237
0.008676
0.063920
0.135737
1.204703
0.972135
1.239235
0.107077
0.062002
1.726978
-2.073216
2.280393
-0.909148
0.142675
0.209873
0.679813
0.082750
0.019425
4.259877
0.239552
0.107400
2.230459
0.281558
0.100152
-2.811295
19.82290
23.04843
0.860054
Effects Specification
Крос-секційні змінні
0.526440
Медіана залежної змінної
0.424479
S.D. залежної змінної
3.644055
Критерій Акаіке
2894.851
-665.1713
3.201618
0.000000

Отримана модель (Табл. 5) має вже достатній рівень достовірності, тому доцільно

0.1765
0.4659
1.498372
0.001974

Критерій Шварца
Критерій Ханан-Куіна
Статистика Дарбіна-Уотсона

Таблиця 5
Знач.
0.4395
0.1359
0.2418
0.4891
0.5827
0.6398
0.7198
0.0539
0.0760
0.4251
0.4596
0.0044
0.0105
0.2592
0.8922
0.2166
0.0856
0.3643
0.4973
0.0000
0.0267
0.0054
0.3907
3.114119
4.137977
5.548978

6.025171
5.740588
1.655541

провести тест ще однієї моделі панельних
даних із вибірковим ефектом (Табл. 6).
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Модель панельних данихі з вибірковими ефектами
Чинник
C
X4
X5
X6
X7
X10
X11
X12
X16
X18
X2
X21
R-квадрат
Пристосований R-квадрат
середня квадратична помилка
рівняння
F-статистика
Ймовірність -статистика
R-квадрат
Сума залишків

Коефіцієнт
Похибка
t-статистика
0.580476
3.183365
0.182347
0.029453
0.026508
1.111090
-0.331675
0.265356
-1.249924
0.018820
0.020557
0.915472
0.014728
0.021697
0.678789
1.072683
1.435427
0.747292
0.008290
0.031381
0.264160
0.025186
0.021954
1.147244
2.478073
0.692088
3.580576
-3.086816
1.502541
-2.054397
0.111436
1.001099
0.111314
-0.009221
0.026818
-0.343836
Специфікація параметрів
Зважена статистика
0.592573
Медіана залежної змінної
0.550983
S.D. залежної змінної
4.031114
Сума квадратів залишків
2.225837
Статистика Дарбіна -Уотсона
0.013848
Незважена статистика
0.592573
Медіана залежної змінної
3899.972
Статистика Дарбіна -Уотсона

Наступним етапом є вибір найкращої моделі на основі тесту Хаусмна.
Результати Хаусман тесту

Статистика Хаусман тесту
Перевірка коінтеграції
Результат
Хі квадрат
Крос- секційна статистика
30.435980

* Розраховано в пакеті EViews 8

Хі квадрат. d.f.
11

Таблиця 6
Знач.
0.8555
0.2676
0.2125
0.3609
0.4979
0.4556
0.7919
0.2524
0.0004
0.0410
0.9115
0.7313
3.114119
4.137977

3899.972
1.431732
3.114119
1.431732

Таблиця 7

Знач.
0.0014

Після проведення тесту Хаусмана ми
можемо зазначити, що модель панельних
даних із фіксованим ефектом є переважною
для оцінки, оскільки рівень P менший за
5 % і ми не можемо прийняти нульову гіпотезу.

Оскільки серед інтегрованих даних є нестаціонарні змінні, доцільно застосувати також коінтеграційну модель.
Ми використали три типи моделі Педроні – інтегровану модель, інтегрована модель
з трендом, неінтегровану без тренду. Результати наступні:
Таблиця 8
Коінтеграційна модель Педроні (інтегрована модель)
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Альтернативна гіпотеза: спільні AR коеф.
Зважена
Статистика
Знач.
Статистика
Панельv-статистика
-0.613280
0.7302
-1.216063
Панель rho-статистика
1.232834
0.8912
2.215103

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

Знач.
0.8880
0.9866
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Панель PP-статистика
Панель ADF-статистика

-9.195514
0.0000
-7.889491
-2.577144
0.0050
-3.108641
Альтернативна гіпотеза: окремі AR коеф.
Статистика
Знач.
Група rho-статистика
3.522541
0.9998
Група PP-статистика
-14.80146
0.0000
Група ADF-статистика
-2.857849
0.0021

Коінтеграційна модель Педроні (інтегрована модель без тренду)
Тестування коінтеграційної моделі Педроні
Ряди: Y X5
X8 X9 X10 X18 X22
Кількість спостережень: 294
Крос-секцій включено: 14
Нульова гіпотеза: Не виявлено коінтеграції
Припущення тренду : Визначається взаємозалежністю та трендом
Альтернативна гіпотеза: спільні AR коеф
Зважена
Статистика
Знач.
Статистика
Панель v-статистика
-1.512164
0.9348
-1.959411
Панель rho-статистика
2.465998
0.9932
2.961150
Панель PP-статистика
-9.821564
0.0000
-11.36722
Панель ADF-статистика
-8.236843
0.0000
-7.721368
Альтернативна гіпотеза: окремі AR коеф
Статистика
Знач.
Група rho-статистика
4.071396
1.0000
Група PP-статистика
-18.27155
0.0000
Група ADF-статистика
-8.537880
0.0000

Коінтеграційна модель Педроні (неінтегрована без тренду)
Припущення тренду : Не визначається взаємозалежністю та трендом
Альтернативна гіпотеза: спільні AR коеф
Зважена
Статистика
Знач.
Статистика
Панель v-статистика
-0.390569
0.6519
-1.050023
Панель rho-статистика
0.905720
0.8175
1.691061
Панель PP-статистика
-6.293692
0.0000
-5.196010
Панель ADF-статистика
-5.539448
0.0000
-4.540249
Альтернативна гіпотеза: : окремі AR коеф
Статистика
Знач.
Група rho-статистика
3.036374
0.9988
Група PP-статистика
-9.065816
0.0000
Група ADF-статистика
-5.539500
0.0000

Виходячи з індикаторів моделі, 6 із 11
вказують на те, що змінні коінтегровані. Також нами для перевірки нульової гіпотези

0.0000
0.0009

Таблиця 9

Знач.
0.9750
0.9985
0.0000
0.0000

Таблиця 10

Знач.
0.8531
0.9546
0.0000
0.0000

про відсутність коінтеграції застосовано модель Као.
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Результати моделі Као на коінтеграцію залишків
Припущення: Немає тренду
t-статистика
ADF
-9.035590
Варіація залишків
20.21154
HAC варіація
12.61083

Значення p-level < 5 %, тобто ми приймаємо альтернативну гіпотезу і стверджуємо,
що між змінними є довгостроковий зв’язок.
Таким чином, економічну інтерпретацію слід
надати моделі панельних даних з фіксованими ефектами та коінтеграційній моделі.
При виявленні впливу інституційних
чинників на економічне зростання статистично значущими виявилися як традиційні
чинники (індекс права власності, ВВП за паритетом купівельної спроможності), так і ті,
що притаманні економіці глобалізації (кількість користувачів Інтернету, індекс соціальної глобалізації, частка послуг в структурі
ВВП). Таким чином, можна зробити висновок, що економічне зростання в країнах, диференційованих за економічним розвитком,
залежить від інститутів – права власності
залишаються ключовим індикатором ефективних інститутів, і цей вплив зумовлює
траєкторію подальшого розвитку. Слід додати, що значна роль належить відкритості
торгівлі, що має позитивний статистичний
вплив на економічне зростання. Також нами
ідентифікований позитивний статистичний
вплив соціальної глобалізації на економічне
зростання. Соціальна глобалізація – індекс
щодо людської взаємодії в рамках культурних спільнот, що охоплюють такі сфери, як
сім’я, релігія, робота і освіта. Саме це підкреслює зростаючу значущість соціокультурного
капіталу в трансформації економічних систем в умовах глобалізації.
Позитивний вплив на темпи зростання
економіки виявлено від чинника «кількість
користувачів Інтернету».
Разом із тим, при оцінці моделі коінтеграції панельних даних нами виявлено тісний довгостроковий зв’язок між такими чинниками, як економічне зростання, витрати
на освіту, ефективність уряду, верховенство
права та зростання частки послуг у структурі
ВВП. Такі результати підтверджують значущість інституційного середовища для траєкторії економічного розвитку.
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Таблиця 11

Знач.
0.0000

Висновки. Публічна політика в сучасному глобальному світі безперервно пов’язана
із глобальним процесами і тими викликами,
що стоять перед людством у ХХІ ст.
Для реалізації переходу до домінування
інклюзивних інститутів запропоновано введення селективних податків, реформування судів і підвищення ефективності урядів,
створення попиту на освічений людський
капітал, наближення до порядку держави
відкритого доступу, переформатування суспільного договору. Це надає змогу включити
до статистичних моделей інституційного забезпечення трансформації національних економік низку чинників, які пояснюють траєкторії економічного розвитку і розширюють
дослідницьку область статистичної науки.
Результати статистичної оцінки людських цінностей в Україні дозволили побудувати так звану карту довіри. Було виявлено, що медіанний показник рівня довіри
до інститутів в Україні значно нижчий, ніж
у країнах інклюзивного розвитку. Це один із
ключових факторів, який свідчить про незадовільний стан інституційного забезпечення
трансформації економіки України і пояснює
різницю в траєкторії економічного розвитку
з країнами інклюзивного розвитку.
Обґрунтована доцільність розширення
переліку змінних з метою застосування алгоритму до країн, диференційованих за рівнем
економічного розвитку й інституційного середовища.
Зазначено, що ще однією особливістю
збору статистичної інформації для дослідження є його нерівномірність в часі – інституційні індикатори з’явилися відносно нещодавно, в той час як традиційні макроекономічні індикатори для країн Західної Європи
доступні з початку ХХ століття.
На основі статистичного моделювання
запропоновано класифікацію трансформаційних зрушень в країнах за показниками
статистичного впливу інституційного середовища на економічне зростання. Класифі-
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кація включає дві групи країн – перша з домінуванням класичних інклюзивних інститутів, друга з обмеженим впливом чи відсутністю інклюзивних інститутів. До першої групи
віднесено: Сінгапур, Нову Зеландію, Швейцарію, США, Нідерланди, країни Вишеградської
четвірки, КНР. До другої групи: Білорусь,
Україну, Молдову, Таджикистан, Аргентину,
Бразилію, Конго, Індонезію.
При виявленні впливу інституційних
чинників на економічне зростання статистично значущими виявилися як традиційні
чинники (індекс права власності), так і ті, що
притаманні економіці глобалізації (кількість
користувачів Інтернету, індекс соціальної
глобалізації, частка послуг в структурі ВВП).
Також ідентифіковано значний статистичний вплив витрат на освіту, зростання частки жінок у структурі робочої сили та людський потенціал. Зроблено висновок, що економічне зростання в країнах, диференційованих за економічним розвитком, залежить від
інститутів – права власності залишаються
ключовим індикатором ефективних інститутів і цей вплив зумовлює траєкторію подальшого розвитку. Слід додати, що значна роль
належить відкритості торгівлі, що має позитивний статистичний вплив на економічне зростання. Також нами ідентифікований
позитивний статистичний вплив соціальної
глобалізації на економічне зростання. Соціальна глобалізація – індекс щодо людської
взаємодії в рамках культурних спільнот, що
охоплюють такі сфери, як сім’я, релігія, робота і освіта. Саме це підкреслює зростаючу значущість соціокультурного капіталу в
трансформації економічних систем в умовах
глобалізації.
Разом із тим при оцінці моделі коінтеграції панельних даних нами виявлено тісний довгостроковий зв’язок між такими чинниками, як економічне зростання, витрати
на освіту, ефективність уряду, верховенство
права та зростання частки послуг в структурі
ВВП. Такі результати підтверджують значущість інституційного середовища для траєкторії економічного розвитку.
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД:
АДАПТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Анотація
Однією з найвагоміших реформ, розпочатих в Україні протягом останніх років, є реформа
децентралізації влади. На сьогодні об’єднані територіальні громади, розпочавши свою активну діяльність, вже відчули перші виклики перед собою. Європейський досвід децентралізації, а
також реалізація функціональної концепції реформування місцевого управління в країнах ЄС
впливають на вибір та адаптацію вітчизняних інструментів розвитку об’єднаних територіальних громад. Необхідно налагодити управління наявними ресурсами, забезпечити потреби та сталий розвиток громад. Саме тому важливим є сприяння процесам децентралізації,
забезпечення сталості розвитку громад та процесів проведення реформи в цілому. Важливо
визначити, що ефективність загального процесу децентралізації та успішність зазначеної
реформи місцевого самоврядування в Україні залежить від спроможності органу місцевого самоврядування здійснювати визначені законодавством повноваження та функції, а значить – від формування дієвої організаційної структури цього органу. Сьогодні стратегічним
завданням об’єднаних територіальних громад є формування дієвої організаційної структури
та штатного розпису, а також ефективного управління персоналом ОТГ в умовах, обмежених
фінансовими та людськими ресурсами.
Мета статті полягає в обґрунтуванні застосування адаптивних інструментів щодо
формування дієвої організаційної структури, управління персоналом ОТГ та основних елементів сталого розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні.
Наукова новизна полягає в дослідженні найефективніших інструментів сталого розвитку об’єднаних територіальних громад та модернізації публічної влади у таких напрямах,
як: застосування сучасних і адаптивних інструментів щодо управління персоналом ОТГ та
створення клієнтоорієнтованої системи публічного управління, яка може стати невід’ємним
елементом механізму соціально-політичного захисту населення, фактором підвищення його
соціальної і політичної активності та, як наслідок, зростання економічних показників країни.
Висновки. У контексті формування бюджету на 2021 рік та з метою загальної оцінки економічної ситуації в країні органам місцевого самоврядування необхідно взяти до уваги
92

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

№ 1/2021

PUBLIC ADMINISTRATION
та проаналізувати затверджені Урядом основні макропоказники економічного і соціального
розвитку України на 2021–2023 рр. Подальша демократизація суспільства, децентралізація
владних повноважень на засадах субсидіарності є на сьогодні пріоритетами серед реформ в
Україні. Це пов’язано із формуванням поняття публічної адміністрації – єдиної системи публічного урядування, за якої місцеві органи влади, місцеві інтереси, місцеве самоврядування загалом не протиставляються державним, а навпаки, є інтегрованими в єдиний управлінський
механізм, діяльність якого спрямована на комплексне вирішення завдань, що постали перед
суспільством у цілому. Нові тенденції у державному будівництві нашої країни, становлення
інститутів громадянського суспільства, оптимізація системи публічного управління обумовлюють нові умови реалізації децентралізації за умови збереження ідей правової держави. Модернізація публічної влади повинна відбуватися за допомогою адаптивних інструментів щодо
сталого розвитку територіальних громад: у напрямі створення клієнтоорієнтованої системи публічного управління, яка може стати невід’ємним елементом механізму соціально-політичного захисту населення, фактором підвищення його соціальної і політичної активності,
покращення показників якості життя та в цілому позитивних змін у виробничій, економічній,
політичній та інших сферах діяльності країни.
Ключові слова: децентралізація, об’єднані територіальні громади (ОТГ), сталий розвиток, інструменти розвитку громад, місцеве самоврядування, людський потенціал, управління
персоналом.
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ADAPTIVE TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES
Аbstract
One of the most important reforms launched in Ukraine in recent years is the decentralization
reform. Today, the united territorial communities have already felt the first challenges before starting
their active work. The European experience of decentralization, as well as the implementation of the
functional concept of local government reform in the EU countries influence the choice and adaptation
of domestic instruments for the development of united territorial communities. It is necessary to
establish the management of available resources, ensure the needs and sustainable development
of communities. That is why it is important to promote decentralization processes, ensure the
sustainability of community development and reform processes in general. It is important to determine
that the effectiveness of the overall decentralization process and the success of the above-mentioned
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local government reform in Ukraine depends on the ability of local governments to exercise their
statutory powers and functions, and thus on the formation of an effective organizational structure.
Today, the strategic task of the united territorial communities is to form an effective organizational
structure and staffing, as well as effective management of OTG staff in conditions of limited financial
and human resources, which in turn form OTG staff.
The purpose of the article is to substantiate the use of adaptive tools for the formation of an
effective organizational structure, personnel management of OTG and the main elements of sustainable
development of united territorial communities in Ukraine.
The scientific novelty is to study the most effective tools for sustainable development of united
territorial communities and modernization of public authorities in such areas as: the use of modern
and adaptive tools for OTG personnel management and creating a customer-oriented system of public
administration, which can become an integral part of social political protection of the population, a
factor in increasing its social and political activity, and as a consequence of the growth of economic
indicators of the country.
Conclusions. In the context of budgeting for 2021 and in order to assess the overall economic
situation in the country, local governments need to take into account and analyze the main
macroeconomic indicators of economic and social development of Ukraine for 2021–2023 approved
by the Government. Further democratization of society, decentralization of power on the basis of
subsidiarity are currently priorities among reforms in Ukraine. Its emergence is associated with the
formation of the concept of public administration – a single system of public administration, in which
local authorities, local interests, local self-government in general are not opposed to the state, but on
the contrary, are integrated into a single management mechanism. facing society as a whole. As new
trends in state-building of our country, the formation of civil society institutions, the optimization
of the public administration system determine the new conditions for the implementation of
decentralization, while maintaining the ideas of the rule of law. Modernization of public power should
take place through adaptive tools for sustainable development of territorial communities, namely in
the direction of creating a customer-oriented system of public administration, which can become an
integral part of the mechanism of socio-political protection, improving social and political activity,
improving quality indicators life and in general positive changes in the production, economic, political
and other spheres of the country.
Key words: decentralization, united territorial communities (UTG), sustainable development,
community development tools, local self-government, human potential, personnel management.
Постановка проблеми. Однією з найвагоміших реформ, розпочатих в Україні протягом останніх років, є реформа децентралізації влади. У 2015 році відбувся справжній
прорив у цьому напрямку. По всій країні почали утворюватися об’єднані територіальні громади, на місцевих виборах обрано депутатів, сільських, селищних, міських голів,
проведено децентралізацію фінансів. Для завершення процесу децентралізації необхідно провести значний обсяг роботи самими
об’єднаними територіальними громадами на
місцях, адже органи місцевого самоврядування мають надавати весь комплекс необхідних послуг. Успішна робота громад забезпечить основу для рівномірного розвитку територій та країни в цілому. Це база, без якої
країна далі не зможе рухатися. На сьогодні
об’єднані територіальні громади, розпочавши свою активну діяльність, вже відчули
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перші виклики перед собою. Необхідно налагодити управління наявними ресурсами,
забезпечити потреби та сталий розвиток
громад, що можливе за наявності людського
ресурсу, передусім персоналу, який буде виконувати свої обов’язки на максимально високому якісному рівні. Саме тому важливим
є сприяння процесам децентралізації, забезпечення сталості розвитку громад, вдосконалення процесів проведення реформи в цілому та використання адаптивних інструментів щодо управління персоналом громад.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленню питань сталого розвитку об’єднаних територіальних громад
присвятили праці М. Лепський та І. Дударева [1], Н. Балдич, Н. Гринчук та Н. Ходько [2],
С. Кузьмук (Жилко), О. Вінничук та І. Вінничук [3], М. Баймуратов [11; 14], О. Копиленко [14], І. Мельник [4], І. Мищак [16; 17],
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С. Чернявська [4], І. Грищенко, [15], І. Гришова [11; 14] та ін. Враховуючи нагальність викликів, що постають перед новоствореними
ОТГ, питання забезпечення сталого розвитку
громад набувають актуальності та потребують подальшого ґрунтовного вивчення.
Мета статті полягає в обґрунтуванні застосування адаптивних інструментів щодо
формування дієвої організаційної структури,
управління персоналом ОТГ та основних елементів сталого розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні.
Виклад основного матеріалу. Реформа
децентралізації передбачає створення нової моделі територіальної організації влади,
децентралізацію завдань, повноважень та
відповідальності; розвиток системи місцевого самоврядування і формування спроможних територіальних громад, удосконалення
державної регіональної політики. Водночас
успішне здійснення реформ децентралізації
тісно пов’язане із формуванням нової генерації місцевих політиків та службовців органів місцевого самоврядування, які будуть
діяти в принципово нових умовах та які потребують нових знань, умінь і навичок. Це
викликано, перш за все, зміною статусу те-

риторіальних громад та тих перспективних
завдань, що постають перед місцевою владою [5, с. 5].
Розвиток громад передбачає активну
участь суб’єктів – громадян, бізнесу, влади
та партнерів у спільному визначенні способів вирішення локальних проблем і спільну
діяльність із втілення ухвалених рішень. Він
ґрунтується на розумінні того, що жодна особа, організація або орган влади не можуть
вирішити всі місцеві проблеми лише власними зусиллями. Для цього потрібне партнерство активної громади, приватного сектору,
місцевих органів влади різних рівнів, інших
національних та іноземних організацій. Визначення місцевих пріоритетів, узгодження
їх із місцевою владою, планування й об’єднання зусиль для їх втілення допомагають
громадам також розбудовувати довіру між
їхніми членами й усіма партнерами та спроможність до довгострокової діяльності, забезпечують зростання добробуту та якості
життя [7].
Об’єктивне поєднання урбанізаційних
та демографічних процесів дає підстави прогнозувати загострення нагальних суспільних
проблем (Рис. 1).

Рис. 1. Проблеми місцевого розвитку та їх наслідки [8]
До основних завдань, що лежать в основі
децентралізації, варто віднести [5, с. 7]:
- передачу повноважень від органів виконавчої влади на рівень територіальних
громад і закріплення за ними достатніх фінансових ресурсів;
- чітке розмежування повноважень між
органами виконавчої влади та між різними
рівнями органів місцевого самоврядування;
- посилення відповідальності органів та
посадових осіб місцевого самоврядування за
свої рішення перед виборцями і державою.
Однією з характерних особливостей сталого розвитку громад є те, що це багатосто-

ронній, системний та інклюзивний процес, в
якому беруть участь різноманітні групи суб’єктів на певній території, межі якої переважно
збігаються з адміністративними кордонами,
тобто практично вся територіальна громада.
Так, основними цілями громади в контексті забезпечення її сталого розвитку є [5]:
1) зростання якості життя й забезпечення
комфортних умов життя для всіх мешканців;
2) залучення громадян до стратегічного
планування розвитку територій громади;
3) покращення іміджу та зміцнення репутації населених пунктів, що входять до
складу громади.
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Важливо відзначити, що перегляд та затвердження макропоказників є необхідним на
етапі планування місцевих бюджетів розвитку ОТГ. В умовах макрофінансової нестабільності та наслідків пандемії COVID-19 реалістичний прогноз дасть змогу краще зрозуміти
плани уряду та загальні тенденції в економіці
країни. Так, Кабінет Міністрів України [12] 29
липня 2020 р. схвалив основні прогнозні макропоказники економічного й соціального розвитку України на 2021–2023 роки [6]. Серед
ключових змін, які можуть прямо або опосередковано вплинути на місцеві бюджети розвитку ОТГ, варто виокремити такі [6]:
1. Прогнозний номінальний показник
ВВП на 2021 рік становить 4505,9 млрд грн,
що на 13,1 % більше за прогноз на попередній рік. Також очікується, що у 2021 році
показник реального ВВП зросте на 4,6 %.
Прогноз передбачає, що у 2020 р. реальний

ВВП України зменшиться на 3,5 %, після чого
у 2021 році очікується зростання на 3 %. Падіння світової економіки у 2020 р. Світовий
банк оцінює в 5,2 %, зростання у 2021 р. очікується на рівні 4,2 %. З початку реформи децентралізації й утворення об’єднаних територіальних громад частка доходів загального фонду місцевих бюджетів без врахування
трансфертів з державного бюджету у ВВП поступово збільшувалася – із 6,15 % у 2016 році
до 6,92 % за підсумками 2019 року (Табл. 1).
2. На кінець 2021 р. задекларований Урядом показник інфляції становитиме 7,3 %, а
середньорічний показник інфляції у 2021 р.
прогнозується на рівні 8,1 %. Слід зазначити,
що на кінець 2020 р. прогнозована інфляція
на рівні 11,6% [7]. Одночасно з цим НБУ очікує інфляцію на рівні 5,5 % на кінець 2021 р.,
а середньорічний показник – 5,8 %.

Таблиця 1
Співвідношення доходів місцевих бюджетів загального фонду до ВВП України

Рік
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Доходи загального фонду місцевих
бюджетів (без трансфертів), млн грн
80 230,1
101 574,7
146 648,3
192 671,5
234 105,1
275 169,8
291 745,3

*Джерело: розроблено на основі [7]

3. Фонд оплати праці найманих працівників у 2021 р. очікується на рівні
1417 млрд грн, що на 14,7 % більше за прогнозний обсяг у 2020 р. [6]. У структурі доходів місцевих бюджетів у 2019 р. найбільшу
питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб (60,2 %) від загальної суми доходів
загального фонду (або 165,5 млрд грн). Фонд
оплати праці безпосередньо впливає на надходження ПДФО, тому прогноз відповідного
показника є вкрай важливим для планування місцевих бюджетів.
4. Очікуваний рівень безробіття у
2021 р., за оцінками Уряду, становитиме
9,2 %, МВФ прогнозує, що рівень безробіття в
Україні на кінець 2021 р. досягне 12 % [6].
Отже, сталий розвиток громади є результатом вдалого використання її внутрішніх і зовнішніх ресурсів, у тому числі люд-
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ВВП, млн грн
1 586 915
1 988 544
2 385 367
2 983 882
3 560 596
3 974 564
3 985 500

Частка доходів місцевих
бюджетів у ВВП
5,06%
5,11%
6,15%
6,46%
6,57%
6,92%
7,32%

ських. Аналіз ресурсної бази такого розвитку
допомагає ідентифікувати можливості для
реалізації ініціатив, визначати та прогнозувати майбутні тенденції й проблеми для реалізації планів та постановки нових завдань,
а також обирати відповідні управлінські рішення. Ресурсна база сталого розвитку громад – це сукупність усіх видів ресурсів, які
можна використати у процесі її розвитку.
Для належного використання ресурсної бази
потрібно знати їхні обсяг, структуру, динаміку, джерела надходження, тобто сформувати
ресурсну карту. Практичними прикладами
таких ресурсних карт можуть бути такі інструменти: профілі громад, паспорти територій, геоінформаційні системи1, карти розмі-

1
Геоінформаційні системи – це інформаційні
системи, призначені для збирання, зберігання, аналізу
та візуалізації просторових даних.
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щення продуктивних сил, баланси ресурсів
тощо.
В українській практиці фінансування
розвитку громад найпоширенішими є бюджетні інструменти. Натомість інвестиційні та кредитні ресурси місцева влада використовує зрідка, передусім через несприятливий інвестиційний клімат як на державному, так і на місцевому рівнях; законодавчі
обмеження, а також низьку кредитоспроможність більшості українських міст. Досить
часто для фінансування масштабних економічних проектів українські міста використовують кілька інструментів фінансування та
залучають кошти відразу з кількох джерел.
Наприклад, міська влада може використати
бюджетні та кредитні ресурси для облаштування спеціальної промислової зони, щоб
згодом отримати додаткові інвестиції в економіку міста, або здійснити інвестиції в туристичну сферу й забезпечити надходження
до бюджету у вигляді туристичного збору,
завдяки чому місто зможе залучити додаткові ресурси у вигляді муніципальних запозичень [5].
Важливо відзначити, що для вирішення
нагальних питань та покращення міжмуніципальної консолідації 25 листопада 2016 р.
за ініціативи трьох ОТГ – Новоукраїнської
міської ради (Кіровоградська обл.), Пирятинської міськради (Полтавська обл.) та Новоборівської селищної ради (Житомирська
обл.) було створено Асоціацію об’єднаних територіальних громад [13]. Асоціація ОТГ як
загальноукраїнське об’єднання місцевого самоврядування є недержавною, неполітичною
та некомерційною організацією. Свою діяльність вона засновує на визнаних у Європі
підходах, розвиваючись на базі методології,
рекомендованої Радою Європи для асоціацій
органів місцевого самоврядування та практичного досвіду Шведської асоціації місцевих влад та регіонів (SALAR).
Отже, сьогодні приділяється значна увага вивченню досвіду забезпечення реформи
місцевого самоврядування та територіальної
організації влади тих країн, які за політичними, економічними, правовими, географічними, демографічними, соціальними, культурними та іншими умовами близькі до українських реалій [10]. Поряд із цим, на особливу
увагу заслуговує практика європейських країн із традиційними децентралізованими сис-

темами. Аналіз досвіду країн Балтії – Естонії,
Латвії, Литви і Центрально-Східної Європи –
Польщі, Угорщини, Словенії, Словаччини і
Чехії засвідчує, що під час запровадження
реформ децентралізації та при розробці основних інструментів розвитку територіальних громад за принципами сталості та демократичності значна увага приділялася таким
компонентам, як:
- законодавча, конституційна база і
структура місцевих органів самоврядування;
- місцева політика, методи прийняття
рішень і внутрішня організація роботи місцевого самоврядування;
- управління місцевими органами влади
і діючі механізми надання послуг;
- фінансові питання і управління фінансами;
- ринково-орієнтований економічний
розвиток.
Процес децентралізації системи органів
влади в країнах Центрально-Східної Європи
і країн Балтії базується на принципах «від
системи державної влади на місцях до системи місцевого самоуправління» і «від сильної держави до сильного громадянського суспільства» [8].
У вузькому розумінні інструменти сталого розвитку можна визначити як спеціальні заходи, яких уживають представники
публічного та приватного секторів для просування розвитку громади. Навіть і без таких
спеціальних заходів сталий розвиток відбуватиметься, проте, можливо, більш повільними темпами. У цьому контексті планування
розвитку прискорює темпи та підвищує результативність відповідної діяльності. Найкращі світові практики свідчать, що успішний розвиток громади завжди скеровується
стратегією чи планом, які було або розроблено суто для таких цілей, або визначено в інших документах. Планування дає громадам
змогу бути активними, готовими до зміни
середовища, а також до появи нових трендів
і викликів. Планування є важливою умовою
для того, щоб громада мобілізувала і використовувала обмежені місцеві ресурси для
досягнення кращого результату. Без належного планування жодні зусилля ніколи не будуть успішними [7].
Планування як інструмент сталого розвитку громади – це організований процес,
спрямований на вироблення основних рі-
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шень та дій, які формують і спрямовують те,
чим є місцева економіка громади, визначають,
наскільки вона конкурентоспроможна на внутрішньому й зовнішньому ринках, якими є
перспективи для її розвитку та що потрібно
зробити, щоб реалізувати наявні можливості,
подолати чинники стримування та досягти
її сталого розвитку. Планування може покращити комунікацію й участь різних ключових
гравців, узгоджуючи різноспрямовані інтереси та цінності, сприяти ухваленню обґрунтованих рішень та забезпечити успішну імплементацію, підзвітність процесу. Планування
розвитку громади потребує:

1) збору й опрацювання інформації;
2) формування бачення очікуваного результату і визначення проблем, які підлягають вирішенню на цьому шляху;
3) розроблення й дослідження альтернатив;
4) оцінки майбутніх наслідків поточних
рішень.
Найкращою формою планування може
бути розроблення та реалізація стратегії сталого розвитку громади. Стратегічне планування у громадах передбачає взаємодію елементів (Рис. 2).

Рис. 2. Елементи стратегічного планування у громадах
*Джерело: систематизовано авторами на основі [8]
Отже, стратегічне планування розвитку
громад потребує водночас значних ресурсів,
включно з людськими й часовими. Тому дуже
важливо, щоб витрачені зусилля не були
марними, щоб розроблена стратегія надалі
реалізовувалася та просувала сталий розвиток громади. Частиною аналізу здійсненності ініціативи сталого розвитку має стати визначення наявності таких передумов [5]:
- перспективності економічної зони, для
якої пропонується ініціатива, і ймовірності
того, що це приведе до продуманої стратегії
розвитку;
- оцінки підтримки, наданої місцевими й
національними органами влади та лідерами
бізнесу;
- імовірності того, що сталий розвиток
дасть конкретні результати в частині приватних інвестицій, створення нових робочих місць
або збереження наявних і збільшення доходів;
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- імовірності того, що сталий розвиток
сприятиме створенню стабільних інституцій
у муніципалітеті;
- потенціалу та прихильності до ініціативи формальних лідерів і лідерів громадської думки;
- спроможності персоналу, що впроваджуватиме стратегію;
- ступеня підтримки ініціативи структурними підрозділами місцевих органів влади.
Так, асоціація об’єднаних територіальних громад ініціювала розроблення професійного стандарту «Начальник служби персоналу (завідувач відділу персоналу)» апарату
місцевої ради. Асоціація ОТГ, відповідно до
Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів та згідно з Методикою
розроблення професійних стандартів, подала
до Науково-дослідного інституту праці і за-
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йнятості населення Мінсоцполітики та НАН
України заявку на підготовку зазначеного
професійного стандарту. Наразі проєкт напрацьований робочою групою і виноситься
на широке громадське обговорення. У Табл. 2
наведено загальні компетентності та функції

начальника служби персоналу (завідувача
відділу персоналу), що винесено для обговорення у проєкті «Професійні стандарти «Начальник служби персоналу (завідувач відділу
персоналу)» [13].

Таблиця 2
Загальні компетентності і трудові функції професійного стандарту начальника
служби персоналу (завідувача відділу персоналу)
Загальні компетентності

Загальні трудові функції

Здатність застосовувати професійні знання у
практичних ситуаціях

Організація діяльності Служби, виконання
функцій керівника структурного підрозділу

Здатність виконувати професійну діяльність
на основі етичних міркувань (мотивів),
доброчесності, принципів служіння суспільству та
інтересам територіальної громади

Організація підготовки проєктів розпоряджень
голови ради (сільського, селищного, міського),
голови районної, районної в місті, обласної
ради) та проєктів рішень місцевої ради, інших
документів

Здатність використовувати сучасні інформаційні
та комунікаційні технології; спілкуватися
державною мовою як усно, так і письмово,
протидіяти її дискримінації

Забезпечення ведення кадрової роботи в Службі,
органі місцевого самоврядування

Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення,
мотивувати людей та працювати у команді

Взаємодія з іншими структурними підрозділами
апарату місцевої ради, іншими виконавчими
органами місцевої ради

Здатність до професійного розвитку та навчання

Планування професійного навчання посадових
осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевої ради

* Джерело: проаналізовано та систематизовано авторами [13]
Отже, на концептуальному рівні стратегічне планування сталого розвитку громади
передбачає залучення ключових професійних гравців, адекватне розуміння й оцінку
контексту місцевого розвитку, установлення
актуальних і реалістичних цілей та завдань,
а також досягнення змін. На операційному
рівні це означає результативно управляти
темпом і характером зростання або його відсутністю, розвиваючи важливі місцеві конкурентні переваги та зменшуючи або пом’якшуючи бар’єри для сталого розвитку. Оскільки планування менше стосується майбутніх рішень, а більше – майбутніх наслідків
і впливу поточних рішень, усі ці зусилля потрібно здійснювати так, щоб не обмежувати
або не заважати руху громади вперед та щоб
не поставити під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти їхні потреби [4].
Результативний процес планування сталого розвитку громади враховує особливості громади як цілісного утворення, оскільки

саме з них складається потенційний персонал громади. Вважаємо, що сталого розвитку
можна досягти за допомогою забезпечення
оптимальних пропорцій між такими сферами, як: реальні потреби бізнесу, конкурентні переваги, системи цінностей та поглядів
мешканців, види підприємницької діяльності, розвиток земель, безпека природного
середовища і культурна спадщина, освітній
та трудовий потенціали громадян, використання сучасних адаптивних інструментів залучення персоналу, управління, мотивації та
його розвитку. У сукупності всі ці сфери мають вирішальне значення у процесі місцевого розвитку.
Децентралізація як основний рушій запровадження принципів сталого розвитку,
здійснення місцевих реформ та фактичних
змін на місцях має низку як переваг, так і
ризиків, що вимагає її належної реалізації в
кожній новоствореній ОТГ (Табл. 3).
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Можливості та ризики сталого розвитку ОТГ
№ з/п
1

Можливості розвитку ОТГ

Таблиця 3

Ризики розвитку ОТГ

Вища спроможність для локальних
Уніфікація повноважень органів місцевого
стратегій стимулювання інноваційного
самоврядування ОТГ незалежно від їх категорії,
розвитку
кількості населення та матеріального забезпечення
Ефективніше надання місцевих
державних послуг

Нечіткий розподіл повноважень між органами
місцевого та державного управління на
субрегіональному та регіональному рівнях

4

Мобілізація місцевих громадських
ресурсів

6

Підвищення прозорості та підзвітності
управління

Недосконалість інституту делегування повноважень
та відповідних йому засобів стримувань і противаг,
що є потенційним джерелом конфліктів

2
3

5

7

8

Стимули для підходів активного
місцевого розвитку

Простір для втілення нових ідей

Активніша участь громадян у розвитку
ОТГ
Краще відображає потреби громадян

Недосконала система контролю за діяльністю
органів місцевого самоврядування ОТГ
Нестача людської/технічної спроможності

Посилення ролі місцевих політиків та недосконале
місцеве управління
Підвищення витрат на координацію структури
управління ОТГ

* Джерело: розроблено авторами на основі: [5], [11].

Так, головними чинниками, що впливають на економічний розвиток громад, сьогодні є:
- скорочення значущості сировини в собівартості продукції;
- збільшення мобільності капіталу;
- скорочення частки зайнятих у сировинній і виробничій сферах;
- відсутність національних кордонів у
системах зв’язку;
- удосконалення в системі логістики;
- удосконалення в механізмі управління
персоналом громад.
За наслідками впливу на розвиток міст
згадані чинники можуть бути стабілізаційними, дестабілізаційними, кризовими та з

Корупція

невизначеними наслідками. Одночасна дія
певного набору цих чинників може призводити до асиметричних трансформацій у розвитку ОТГ [2].
Діяльність інституцій сталого розвитку є одним з інструментів та ключовою передумовою інтенсивного розвитку територій у сучасному світі. Вони є інституційною
основою для реалізації стратегій сталого
розвитку громад. Сутність їх діяльності безпосередньо залежна від цілей, завдань і особливостей розвитку громади. Обов’язковими
характеристиками таких інституцій є урахування місцевого контексту, економічна спрямованість та орієнтація на розвиток (Рис. 3).

Рис. 3. Характеристики інституцій сталого розвитку
* Джерело: систематизовано авторами на основі [5], [11]
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Отже, створювати інституції можуть
різні суб’єкти та в різних організаційно-правових формах, а свою діяльність вони можуть поширювати на різні території. Однак,
попри такі відмінності, вони завжди мають
достатній рівень правової та операційної самостійності, орієнтовані на мобілізацію різних гравців розвитку громади (передусім
об’єднання зусиль представників приватного й публічного секторів), а в їхній діяльності домінують неприбуткові цілі (хоча і використовуються переважно бізнес-підходи
та моделі). У багатьох європейських країнах
(Німеччина, Франція, Італія, Польща тощо)
відмінні за структурою інституції вирішують
різні питання місцевого розвитку – від реалізації бізнес-проектів (наприклад, приватні
інвестиційні або венчурні фонди), супроводу
інвестиційних та інших проектів (наприклад,
структурні підрозділи центральних, регіональних і місцевих органів влади, державні
інвестиційні агентства й агентства економічного розвитку) до вирішення соціальних
проблем (наприклад, приватні благодійні
фонди, державні або муніципальні соціальні
служби) [6].
Отже, інституції є своєрідним локальним форумом, що дає можливість представникам публічного та приватного секторів
вести рівноправний діалог, визначати та
просувати спільні інтереси в процесі сталого розвитку громади, спільно координувати
розробку та реалізацію стратегій, програм і
планів. Зазначені особливості безпосередньо зумовлені цілями їхньої діяльності та
методами досягнення цих цілей. Принцип
правової й операційної самостійності дає таким інституціям змогу фокусуватися у своїй
діяльності на забезпеченні довгострокової
конкурентоспроможності економіки території.
В Україні подібні інституції у вигляді
громадських об’єднань та організацій почали
формуватися ще в другій половині 90-х років ХХ століття, але найбільше їх з’явилося
у 2000-х роках [4; 15]. Завдяки діяльності в
Україні різноманітних міжнародних проектів, а також власним місцевим ініціативам
практично в усіх областях України виникли
та діють інституції, що є аналогами агенцій
місцевого розвитку за кордоном. Передумовою їхньої ефективної участі у процесах роз-

витку територій є активна співпраця з місцевими та центральними органами влади.
Своєю чергою, як справедливо відзначають
сучасні дослідники, ефективна діяльність
місцевих органів влади та інституцій неможлива без належного контролю з боку громади [16; 17].
Інституції фактично першими в Україні
почали використовувати підходи стратегічного планування розвитку територій, реалізувавши при цьому величезну кількість
успішних проектів з розвитку села, місцевого
туризму, залучення людей до участі в розвитку громад і транскордонної співпраці в
найрізноманітніших напрямках.
Основні завдання, які ставлять перед собою інституції сьогодні в Україні, це [4]:
- покращення якості стратегічного
управління розвитком територій;
- сталий економічний розвиток територій;
- управління реалізацією окремих проектів;
- соціальні та маркетингові дослідження;
- популяризація та брендинг територій;
- сприяння залученню інвестицій;
- підтримка розвитку місцевого бізнесу;
- вирішення соціальних проблем територій.
Водночас наявні сьогодні інституції ще
не досягли того якісного рівня, щоб стати вагомими суб’єктами організаційної структури
управління сталим розвитком громад.
Сталий розвиток ОТГ містить у собі дві
ключові концепції: концепцію потреб найбіднішої частини населення, яким потрібно
надати пріоритетного характеру, та ідею накладення державних обмежень на діяльність
технологічних і соціальних організацій, які
використовують ресурсний потенціал громади і водночас мають забезпечити його збереження. Разом із тим сталий розвиток розглядають як тривалий економічний розвиток,
що ґрунтується на певних умовах та індикаторах [9].
З огляду на зазначені концепції для
оцінки відповідності розвитку громади
принципам сталого розвитку було розроблено систему елементів за кожною сферою середовища ОТГ – екологічною, економічною,
правовою та соціальною (Табл. 4).
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Елементи сталого розвитку ОТГ

Таблиця 4

Екологічна 1. Задоволення людських потреб у чистому повітрі та якісній прісній воді, а також
сфера
екологічно чистих харчових продуктах.
2. Охорона наявних та відтворення перспективних екосистем і біологічного різноманіття.
3. Збереження водних, земельних, енергетичних ресурсів.
4. Скорочення, повторне використання та утилізація відходів.
5. Заощадливе використання відновлюваних ресурсів.
Економічна 1. Створення широкої стратегічної економічної бази.
сфера
2. Реінвестування коштів в економіку громади.
3. Сприяння та підтримка розвитку місцевого бізнесу.
4. Реальні можливості працевлаштування для громадян громади.
5. Досконала організація навчання та освіти, що дає змогу здійснювати підготовку кадрів
з урахуванням майбутніх потреб.
Правова
1. Рівні можливості участі громадян у прийнятті рішень, що стосуються громади.
сфера
2. Вільний доступ до інформації стосовно діяльності громади.
3. Загальна атмосфера поваги й толерантності до різних переконань та цінностей.
4. Мотивація громадян до належного виконання громадських доручень.
5. Дотримання політичної стабільності.
6. Неможливість нашкодити сталому розвиткові інших громад.
Трудова
1.Організація підготовки проєктів та їх реалізації.
сфера
2. Забезпечення ведення кадрової роботи.
3. Планування професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевої ради.
4.Взаємодія з іншими структурними підрозділами апарату місцевої ради, іншими
виконавчими органами місцевої ради.
5. Підготовка стратегічних кадрових та загальних документів.
6.Управління людськими ресурсами в органі місцевого самоврядування (персонал).
Соціальна 1. Надійне забезпечення якісними й доступними харчовими продуктами.
сфера
2. Якісне медичне обслуговування, безпечне житло та освіта для всіх мешканців громади.
3. Підтримка громадської безпеки та правопорядку.
4. Формування та зміцнення загального духу громади.
5. Збереження та реставрація громадських місць.
6. Забезпечення дотримання роботодавцями законодавчих вимог до умов праці.

* Джерело: розроблено авторами на основі: [14], [15].

Висновки. У контексті формування бюджету на 2021 рік та з метою загальної оцінки економічної ситуації в країні органам місцевого самоврядування необхідно взяти до
уваги та проаналізувати затверджені Урядом
основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021–2023 рр.
Подальша демократизація суспільства, децентралізація владних повноважень на засадах субсидіарності є на сьогодні пріоритетами серед реформ в Україні. Це пов’язано
із формуванням поняття публічної адміністрації – єдиної системи публічного урядування, за якої місцеві органи влади, місцеві
інтереси, місцеве самоврядування загалом
не протиставляються державним, а навпаки,
є інтегрованими в єдиний управлінський механізм, діяльність якого спрямована на комплексне вирішення завдань, що постали перед
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суспільством у цілому. Нові тенденції у державному будівництві нашої країни, становлення інститутів громадянського суспільства, оптимізація системи публічного управління обумовлюють нові умови реалізації децентралізації за умови збереження ідей правової держави. Модернізація публічної влади
повинна відбуватися за допомогою адаптивних інструментів щодо сталого розвитку територіальних громад: у напрямі створення
клієнтоорієнтованої системи публічного
управління, яка може стати невід’ємним елементом механізму соціально-політичного захисту населення, фактором підвищення його
соціальної і політичної активності, покращення показників якості життя та в цілому
позитивних змін у виробничій, економічній,
політичній та інших сферах діяльності країни.
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КОМУНІКАТИВНА СКЛАДОВА ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Анотація
У статті аналізуються підходи до визначення та суті поняття «публічна політика» в
роботах закордонних і вітчизняних вчених. Досліджуються складові елементи публічної політики, її актори та їхня взаємодія. Велика увага приділяється ролі комунікації в публічній політиці, адже саме вона робить будь-яку політику публічною, прозорою, відкритою, виносячи суспільно значущі проблеми на порядок денний обговорення органів державної влади та місцевого
самоврядування, громадських організацій та активістів, професійних спілок, бізнесу, політичних рухів та партій тощо.
Метою статті є аналіз основних підходів до визначення поняття «публічна політика» у
вітчизняній та закордонній науковій думці, формулювання визначення даного поняття з точки зору вагомості комунікативних процесів для публічної політики загалом.
Наукова новизна полягає в обґрунтуванні вагомості комунікації для процесів публічної
політики.
Висновки. Поняття публічної політики не є тотожним поняттю політики державної. Її
можна визначити як діяльність органів публічного врядування, спрямовану на вирішення суспільних проблем. Вона є горизонтальною формою політичного процесу, що впливає на формування та ухвалення політичних рішень за рахунок забезпечення зв’язку між владними структурами та суспільством (економічними акторами, громадськістю, експертним середовищем,
політичними партіями тощо). Саме цей зв’язок робить державну політику публічною.
Публічна політика має бути максимально прозорою, логічно вплітатися в систему суспільного буття та стати складовою загального плану розвитку держави. Вона має бути безперервною та здатною для трасформації на будь-якій стадії з метою корегування допущених
помилок та оптимізації ходу досягнення цілей.
Ключові слова: публічна політика, складові публічної політики, актори публічної політики, комунікація в публічній політиці.
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COMMUNICATIVE COMPONENT OF PUBLIC POLICY
Abstract
In the article the approaches to the definition of «public policy» and its essence in the works of
both foreign and domestic scientists are considered and analyzed. The constituent elements of public
policy, its actors and their interaction are studied. Much attention is paid to the role of communication
in public policy, because it makes any policy public, making it transparent, open and bringing socially
significant issues on the agenda of the whole society – public authorities and local governments, NGOs
and activists, trade unions, business, political movements and parties, etc.
The aim of the article is to analyze the main approaches to the definition of «public policy» in
domestic and foreign scientific thought, the formulation of the definition of this concept in terms of the
importance of communication processes for public policy in general.
The scientific novelty lies in substantiating the importance of communication for public policy
processes in general.
Conclusions. The concept of public policy is not identical to the concept of public policy. It can
be defined as the activity of public authorities aimed at solving social problems. It is a horizontal
form of political process that influences the formation and adoption of political decisions by ensuring
communication between government agencies and society (economic actors, the public, the expert
community, political parties, etc.). It is this connection that makes public policy public.
Public policy should be as transparent as possible, logically intertwined with the system of social
life and become part of the overall development plan of the state. It must be continuous and capable of
transformation at any stage in order to correct mistakes and optimize the progress of goals.
Key words. public policy, components of public policy, actors of public policy, communication in
public policy.
Постановка проблеми. Відомо, що публічна політика складається із багатьох складових, її формують та реалізують цілий ряд
акторів, взаємозв’язок та регуляція спільних
дій яких здійснюється шляхом комунікації.
Тому, на нашу думку, саме комунікаційні процеси є основними в публічній політиці, адже
забезпечують узгодження інтересів та вибору
шляху розбудови суспільства, його реалізацію,
корекцію та вибір нових цілей для досягнення. Без них існування політики саме в розрізі
«публічності» було б неможливим.
Вивчення комунікативних механізмів
перебігу публічної політики є складним та
комплексним процесом, який потребує відповіді на кілька основних питань: 1) яким
чином, на думку дослідників, відбувається
функціонування публічної політики, зокрема – взаємодія її основних акторів, та 2) яку
роль в public policy відіграє комунікація в цілому. Ці меседжі не є простими, адже включають комплекс процесів, для розгляду яких
необхідний аналіз низки наукових робіт.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо, що над даними питанням працюють як закордонні, так і вітчизняні вчені,
які пропонують різні погляди та концепції.
Основні з них будуть наведені в даній роботі.
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Проаналізувавши наукові джерела, варто відзначити наступну особливість поняття
«публічна політика». Його вивчення «не просто як реальності політичного життя, а як
механізму формулювання та вирішення суспільних проблем» [1, с. 12] започатковано в
середині ХХ сторіччя в країнах Європи та Західної Америки, а для позначення використовуються терміни policy та public policy.
Серед авторів, які зробили найбільший внесок у вивчення цієї проблематики,
варто відзначити Дж. Андерсона, Е. Арато, Х. Арендт, Р. Даля, Дж. Дьюї, П. Дюрана, Дж. Кіна, П. Кньопфеля, Х. Коулбетча,
Дж. Марча, П. Мюлера, Л. Пала, К. Паттона,
Дж. Річардсона, Д. Савіцкі, Г. Саймона, Ю. Хабермаса та інших. Серед вітчизняних учених – це С. Телешун, І. Рейтерович, С. Ситник,
О. Дем’янчук, В. Тертичка, А. Колодій та інші.
Невирішені раніше частини загальної
проблеми. Сьогоднi не icнує єдиного визначення поняття «публічна політика». Також
невелика увага приділяється і значенню процесів комунікації в публічній політиці, які
останніми роками набувають все більшого
значення через діджиталізацію світу та скорочення відстані між акторами публічної
політики та громадянами. На нашу думку, це
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питання потребує детального розгляду та
аналізу через свою вагомість та важливість,
зокрема для України, яка все ще знаходиться в процесі розбудови публічної політики та
налагодження комунікації між громадськістю та органами публічної влади.
Метою статті є розгляд, аналіз основних
підходів до визначення поняття «публічна
політика» у вітчизняній та закордонній науковій думці, формулювання визначення даного поняття з точки зору важливості комунікативних процесів.
Виклад основного матеріалу. При перекладі поняття public policy українською
мовою найчастіше використовується поняття «публічна політика», хоча деякі автори
перекладають його як «державна політика»
(О. Новакова, Н. Пашина), «суспільна політика» [2, c. 6], «громадська політика» тощо.
Часто також вживається в значеннях general
policy (загальна політика), national policy
(національна стратегія, політика), policy of
support (політика із підтримки) [3].
Як відзначає П. Кньопфель, даний термін виник як протиставлення поняттю la
politique (politics), яке використовується для
позначення діяльності та боротьби традиційних політичних дійових осіб (політичних
партій, груп інтересів, нових соціальних рухів тощо), що спрямовані на захоплення законодавчої або виконавчої влади при дотриманні всіх конституційних або інституційних норм (які характеризуються поняттям
polity) [4, c. 43].
В англійській мові поняття politics означає «справжню» політику у сенсі політичного
життя, політичних поглядів, політичних дій,
боротьби за владу та владні ресурси традиційних політичних акторів різних рівнів та
видів – політичних організацій, зацікавлених
груп, державних діячів, урядовців, окремих
політиків для досягнення та утримання політичної влади [5, c. 49]. Найпоширенішим
є його вживання в значеннях global politics
(глобальне політичне життя), local politics
(місцеве політичне життя) [3].
Часто термін policy у значенні публічної влади, програми дій протиставляється
поняттю politics у значенні боротьби традиційних політичних дійових осіб із захоплення законодавчої чи урядової влади з
дотриманням конституційних чи інституційних норм [6, с. 105]. Водночас, Г. К. Колбеч

відзначає, що в процесі політичної боротьби за голоси виборців politics формується
і трансформується у публічну політику –
policy [7, с. 9].
Також в англійській мові для опису політичного життя використовується слово
рolity, що вживається як синонім політики
стосовно політичного устрою, державності, державного устрою, політичної сфери,
формального і неформального політичного
порядку (наприклад, democratic polity – демократичний політичний устрій, a vision of a
plural Arab polity – бачення багатоманітності
арабської державності) [8].
Для позначення публічності, гласності
та відкритості політики в англійській мові
використовують прикметник public (публічний, суспільний, загальнонародний, загальнодоступний). Його вживають у словосполученнях public information (загальнодоступна інформація), public sector (громадський
сектор), public interest (загальний інтерес),
public domain (загальнонародні здобутки,
надбання).
У даній роботі для опису публічної політики та її місця в суспільстві буде використовуватися український відповідник терміну
public policy – «публічна політика» у розумінні курсу, системи дій і заходів акторів публічної політики задля досягнення суспільно
значущих цілей. На нашу думку, це найбільш
точно відображає предмет і сферу проведення наукової розвідки досліджень у сфері публічної політики в Україні. Його тотожність
українському поняттю «публічна політика»
як найбільш вдалий переклад та відповідність відстоюється низкою сучасних українських вчених на основі розробок наукової
школи Національної академії державного
управління при Президентові України.
Варто відзначити, що до 2010–2011 років для перекладу англійського поняття
«public policy» використовували переважно
термін «державна політика», що є не зовсім
коректним, тому для наступного уникнення
плутанини між «публічною» та «державною
політикою» звернемо увагу на їх співвідношення. Як відзначає О. Дем’янчук, в умовах
демократії та достатньо високого рівня розвитку громадянського суспільства державна
влада поступається частиною своїх повноважень на користь органам самоуправління, і в цьому разі справді має сенс говорити
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про «публічну владу» як поєднання державної влади і громадського самоврядування [9, с. 31]. На його погляд, в такому контексті публічна політика є ширшим поняттям,
оскільки вона охоплює не лише державну
політику, а й політику, яку здійснюють (чи
можуть здійснювати) недержавні організації, об’єднання державних і громадських органів або навіть приватні структури й агенції [9, с. 31].
Цієї лінії розмежування понять державна та публічна політика буде дотримано і в
даній роботі: під державною політикою будуть розумітися загальнодержавні програми
та системи заходів органів державної влади для досягнення конкретної цілі, а під публічною політикою – загальна картина, яка
складається при спрямуванні держави та суспільства для досягнення аналогічних цілей,
включно із діями органів місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу, засобів масової інформації та інших акторів, які мають
вплив на перебіг процесів у політичній системі України.
Як зазначає Енциклопедія державного
управління, видана Національною академією державного управління при Президентові
України, термін «публічна політика» вживається у двох значеннях: 1) діяльність органів
публічного врядування, спрямована на вирішення суспільних проблем; 2) прикладна
суспільна наука та навчальна дисципліна, що
вивчає діяльність органів публічного врядування, спрямовану на вирішення суспільних
проблем [10, с. 484]. Оскільки дана стаття
спрямована на практичні питання діяльності органів публічного управління, а не особливості викладання в навчальних закладах
засад публічної політики, то, відповідно, при
трактуванні терміну «публічна політика» будемо дотримуватися напрямку, заданого першим значенням.
Політична енциклопедія, видана в Україні, визначає поняття «публічна політика»
(англ. public policy) як горизонтальну (на відміну від політики владної – вертикальної)
складову політичного процесу, що безпосередньо впливає на формулювання й ухвалення політичних рішень, забезпечує зв’язок
між владними структурами і суспільством –
економічними акторами, громадськими організаціями та рухами, експертами, цільовими суспільними групами [11, c. 571]. Також
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зазначається, що саме наявність і розвиненість горизонтальної складової робить державну політику публічною [11, с. 571–572].
Схожої позиції дотримується і Т. Дай, який
вважає, що public policy – це все, що органи
державного управління обирають робити
або не робити [12, с. 19]. Тут, на нашу думку,
є спірним питання про те, що єдиним джерелом публічної політики є органи державної влади, що ігнорує діяльність інститутів
громадянського суспільства, політичних
партій та місцевого самоврядування, медіа.
Загалом даний підхід недооцінює діяльність
громадських організацій та активістів, рухів як самостійних акторів публічної політики, здатних не просто реагувати на ухвалені
владні рішення, а й активно впливати на порядок денний суспільного життя, публічної
політики, виступати каталізатором, а іноді
й першопричиною звернення уваги на певні
проблеми та прийняття політичних і управлінських рішень. Але до даного питання ми
повернемося трохи пізніше, при розгляді
суб’єктів публічної політики.
Відповідно до поглядів Дж. Андерсона,
публічна політика – це: 1) свідома, цілеспрямована діяльність, а не сукупність випадкових подій; 2) певний визначений курс, а
не окремі непов’язані між собою рішення;
3) реальна діяльність, а не просто намір
щось зробити; 4) може бути як позитивною
(здійснення активних заходів із вирішення
проблем), так і негативною (свідомою відмовою втручатися в перебіг подій); 5) базується
на законодавстві та є обов’язковою для виконання громадянами, яких вона стосується [10, с. 484–485]. Дуже схожу точку зору має
Б. Пітерс, який публічною політикою називав
суму дій органів управління, що реалізується безпосередньо або через своїх агентів та
впливає на життя громадян [13, с. 13]. Проте,
якщо розглядати публічну політику як практичний процес, а не теоретичну схему, на
нашу думку, варто включити до її розгляду
роль випадкові фактори, збіги, непередбачувані виклики, які постають перед публічною
владою при реалізації та формуванні публічної політики, адже не всі форс-мажорні фактори могли бути передбачені при формуванні базової програми – «першого варіанту»
дій політичних акторів. Тут, зокрема, йдеться
про природні катастрофи, катаклізми, надзвичайні події, несподіванки на валютному
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ринку, ризики військової інтервенції, політичну кризу в країнах-партнерах тощо.
Водночас, варто погодитися, що до публічної політики відносяться лише дії, а не
плани, наміри та обіцянки, як вчинки політичних акторів, так і їх бездіяльність (адже
це також вибір позиції невтручання, нейтралітету або вичікування певного моменту для
дій). Дану позицію підтримує і Леслі А. Пал,
який зазначає: «може здатися, що політика і
дія синоніми. … утримання від дії, очікування, залишення справ у незмінному вигляді – все це може служити політичним вибором» [14, с. 28]. Тобто, він підтримує думку,
що утримання від дій вважатиметься політикою, якщо воно продумане. Це є важливим
при наступному розгляді суб’єктів публічної
політики, адже дає змогу включити до їх числа та аналізувати не лише активних акторів,
а й пасивних, чия бездіяльність або мовчазна
згода також має значення та вплив на перебіг публічної політики загалом. Даний науковець конкретизує, що публічна політика,
на його погляд, бере свій початок в уряді або
державних органах, водночас, на неї впливають приватна політика [компаній], що впливає на суспільство, та особи із приватним інтересом, які прагнуть переконати уряд прийняти їх політичні рекомендації (знизити податки тощо) – відповідно, політика стає публічною не завдяки її впливу на суспільство,
а завдяки своєму походженню [14, с. 23].
Проте, на нашу думку, теза про те, що джерелом публічної політики є лише уряд або
державні органи, є спірним – варто навести
приклад Революції Гідності, коли її стартом
стали саме протести звичайних громадян, які
запустили пізніше механізм усунення президента, перевиборів до Верховної Ради та докорінної зміни публічної політики в Україні.
Дещо іншої точки зору дотримується
англійський дослідник В. Дженкінс, який визначає public policy як набір взаємопов’язаних рішень, прийнятих суб’єктом політики
чи їх групою для вибору цілей та засобів їх
досягнення в рамках специфічної ситуації,
в якій ці рішення мають, в принципі, бути в
межах повноважень цих суб’єктів [15, с. 13].
Дане визначення перегукується із роботами представників теорії політичних рішень,
які працювали в руслі традиції Г. Лассуелла
та пов’язували визначення сутності публічної політики з циклами прийняття рішень:

Г. Брауер і П. де Леон визначали публічну
політику як багаторівневу систему, що проходить шість стадій розвитку: ініціація, попередня оцінка, відбір, застосування, оцінка й завершення [13, с. 13]. Такий погляд на
публічну політику як на процес та низку рішень, а не напрям дій, як у Леслі А. Пал, на
відміну від Т. Дая, Дж. Андерсена розширює
поняття суб’єкта політики від одного уряду
до групи суб’єктів, проте не конкретизує, хто
до них належить – сукупність представників
урядових інституцій, парламенту, системи
правосуддя, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства чи бізнесу тощо.
Докорінно інший підхід висловлює
П. Кньопфель, який відзначає, що публічна
політика є відповіддю політико-адміністративної системи на стан соціальної дійсності, що політично визнається неприпустимим [16, c. 41], тобто на ситуації, які визначаються даною системою як проблеми. Тут
варто зауважити, що він включає до суб’єктів
прийняття рішень не лише представників
владної вертикалі, але й політичної влади,
що є суттєвим розширенням порівняно із
Леслі А. Палом. Він відносив поняття публічної політики до гри влади в рамках інституційної окремої частини між різними публічними особами, які у співпраці чи в протистоянні з приватними чи напівдержавними
дійовими особами намагаються конкретно
розв’язати колективну проблему [16, c. 43].
Необхідно відзначити включення до суб’єктів публічної політики приватних та напівдержавних акторів, що є позитивним розширенням їхнього кола, але все ж таки виникає
питання, до якої категорії відносяться некомерційні та громадські організації, рухи.
Окремо П. Кньопфель наголошує, що публічна політика спрямована на вирішення публічної проблеми, яка визнана такою шляхом постановки на урядовий порядок денний [16, c. 41]. На нашу думку, це є суттєвою
рисою public policy, оскільки відзначає усвідомлення всіма акторами та громадянами
чітких цілей публічної політики та завдань,
які вона покликана вирішити. Тобто всі отримують вичерпні відповіді на питання, що ми
робимо та для чого ми це робимо.
Загалом, П. Кньопфель дав наступне визначення публічній політиці. На його думку,
це зв’язок послідовних рішень чи діяльності,
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прийнятих різними публічними, а інколи і
приватними дійовими особами, ресурси, інституційна приналежність та інтереси яких
є різними з метою розв’язання проблеми, політично визначеної як колективна [16, с. 44].
Тут варто відзначити, що даний дослідник
виділив таку особливість публічної політики
як спрямування на вирішення проблеми, політично визнаної колективною – це є її суттєвою рисою, на відміну від бізнес сфери, де
метою є отримання прибутку, та політики як
сфери боротьби за владу, коли існує заангажованість прийняття рішень при державній
політиці – вони можуть прийматися в інтересах однієї політичної сили, бізнес-спільноти, окремої соціальної або економічної групи
тощо. Саме П. Кньопфель відзначив публічне
закріплення колективних цілей публічної
політики на політичному рівні, але, на нашу
думку, це можливо лише при демократичній
формі правління та при наявності розвинутого громадянського суспільства, високого
рівня економіки та достатнього рівня життя
населення.
Існують і інші підходи до визначення публічної політики. Наприклад, відповідно до
поглядів послідовників теорії груп у політиці публічна політика є лише результатом боротьби між різними групами. Один із її представників Е. Латхем стверджує, що «публічною політикою може бути названо рівновагу
(equilibrium), досягнуту в [груповій] боротьбі
в кожний конкретний момент часу, баланс,
за який конкуруючі угрупування або групи
постійно борються, прагнучи отримати перевагу на свою користь» [17, с. 19]. Цей підхід є
цінним завдяки тому, що суттєво розширює
погляд на учасників публічної політики, і
водночас, визнає, що стосунки між ними можуть бути досить напруженими.
Інший підхід – теорія еліт – стверджує,
що public policy може бути розглянута як політика, яка відображає цінності й переваги
правлячої еліти та визначається не запитами
і діями людей або «мас», а швидше за правлячими елітами, чиї переваги приводяться у
виконання державними чиновниками й органами [17, с. 22]. Позитивною стороною цього підходу є акцентування уваги на ролі лідерства в прийнятті політико-управлінських
рішень та публічній політиці загалом, а негативною – констатація постійної наявності
попередньої політичної заангажованості та
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ігнорування ролі ЗМІ, громадськості як противаги політичним акторам та їх контролера.
Наступний підхід: представники інституційного напряму дотримуються думки,
що публічна політика визначається та реалізується урядовими інституціями – законодавчими органами, виконавчими органами,
судами та політичними партіями [17, с. 24].
Відповідно до їхніх поглядів інституціональні структури, угоди і процедури мають важливе значення для прийняття і утримання
публічної політики, визначають частину контексту вироблення політичних рішень, який
повинен розглядатися разом із динамічнішими аспектами політики (політичні партії,
групи, громадська думка). Але, на нашу думку, дана теорія занадто односторонньо підходить до сутності публічної політики та може
дати лише часткове пояснення саме державної політики, яка є складовою public police, та
водночас ігнорує причини руху політичного
процесу, адже реакція органів державної влади є вторинною стосовно проблем, які виникають, артикулюються та обговорюються
суспільством.
Наступним можна виділити підхід послідовників теорії раціонального/соціального/
суспільного вибору або, як її ще називають,
формальної теорії. Вони вважають, що публічну політику формує продумана, обґрунтована та раціональна поведінка виборців
(на основі аналізу програми кандидата та
виділення позицій стосовно того, що корисного він планує зробити для громадян) та
інших політичних акторів – політичних партій, рухів (шляхом вироблення ідеологій,
залучення лідерів політичного середовища) [17, с. 26–27].
Кембріджський словник, public policy –
це урядова політика, яка впливає на всіх у
країні чи державі [18]. Сильною стороною
даного підходу є акцент уваги на тому, що незважаючи від цільової аудиторії кожного напрямку публічної політики, вона має прямий
або опосередкований вплив на кожного громадянина в рамках держави.
В останні десятиліття на основі доробку західних вчених розпочалося вивчення
публічної політики і в Україні. Представники Національної академії державного управління при Президентові України С. Телешун,
І. Рейтерович, О. Титаренко, С. Ситник, С. Вировий наголошують, що публічна політика –
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це форма політичного процесу, який реалізується в публічному просторі, підтримується
інформаційно-комунікаційними ресурсами
та представлений комплексом прозорих
вертикальних та горизонтальних взаємодій
його учасників [19, с. 5]. На нашу думку, це
визначення максимально точно відображає
особливість публічної політики в контексті
даного дослідження комунікацій в публічній
політиці, але варто додати її спрямованість
на вирішення проблем, визначених всіма акторами як важливих і таких, що потребують
вирішення.
Також зазначені науковці (С. Телешун,
С. Ситник та інші) відзначають, що «публічна
політика є специфічною формою комунікації
суб’єктів політичного процесу, яка дає змогу
активізувати участь громадян у її виробленні та реалізації політичних рішень. Варто
вказати, що публічна політика – це особливий вид комунікації, який не є сферою боротьби за завоювання влади, тому потрібно
відрізняти її від політики репрезентативної
публічності – боротьби за право репрезентувати волю народу» [19, с. 5]. Дана позиція
надзвичайно високо оцінює саме комунікативну складову публічної політики та визнає
її значення саме для забезпечення публічності в політиці, визначальну роль в останній
громадян та громадськості.
Варто взяти до уваги позицію іншого
вітчизняного вченого – представника Києво-Могилянської Академії О. Дем’янчука, який
вважає, що публічну політику можна представити як програму дій, спрямовану на розв’язання певної проблеми чи комплексу проблем, досягнення поставленої мети [9, с. 32].
В. Тертичка дає діяльнісне тлумачення
public policy, яку він називає «суспільною політикою». На його думку, це напрям дії (або
бездіяльності), що обирається владою для
вирішення певної проблеми або сукупності взаємозалежних проблем і ґрунтується на
суспільних цінностях, впливає на життя суспільства [20, с. 56].
Існує схожу точка зору низки авторів на
чолі з А. Чемерисом, які дотримуються думки, що публічна політика – це цілеспрямований вплив (або усвідомлена відмова від
нього) влади з метою розв’язання публічних
проблем [21, с. 5]. При цьому вони відзначають, що розробка публічної політики завжди
має конкретну форму: на центральному рів-

ні – це закони, укази, постанови, концепції та
державно-цільові програми; на місцевому –
це стратегія розвитку території (області, міста тощо), план соціально-економічного розвитку, регіональна програма розвитку малих
міст, проект енергоефективного освітлення
вулиць, план заходів з утеплення адміністративних і соціальних будівель [21, с. 5]. На
нашу думку, останні два підходи до публічної
політики абсолютизують державну владу та
недооцінюють потенціал інститутів громадянського суспільства, медіа та інших акторів публічної політики.
На погляд В. Нанівської, публічна політика – це просто здоровий глузд, який не можна запровадити формальними частковими
поправками до існуючої машини державного
управління [22]. Тут варто погодитися із автором у тому, що публічна політика, як жива
взаємодія, не повністю піддається регламентації та закріпленню в законодавчих документах.
Як відзначає політична енциклопедія [11, с. 272–273], публічна політика горизонтальна, на відміну від владної політики –
вертикальної, складова політичного процесу,
що безпосередньо впливає на формулювання
й ухвалення політичних рішень, забезпечує
зв’язок між владними органами та суспільством – економічними акторами, громадськими організаціями та рухами, експертами,
цільовими суспільним групами. Також дане
джерело вказує, що горизонтальність забезпечує суспільну легітимізацію легалізованих
повноважними органами рішень та робить
урядову чи державну політику публічною.
На нашу думку, розмежування вертикальної
та горизонтальної складових є недоречним,
адже відповідно до сучасних реалій жодне політико-управлінське рішення не може
бути прийнято без огляду на позицію громадськості, тому погляди щодо вертикальності політики є застарілими та не перегукуються із сучасними орієнтирами та ідеалами
політичного буття, де переважає відкритість,
прозорість та гласність при прийнятті державницьких рішень.
На нашу думку, доречно спиратися на
визначення вітчизняних вчених, але доповнимо його комунікативною складовою. Як
відзначає А. Кулаков [23], комунікація – це
система заходів для надання інформації з
метою впливу на сприйняття, очікування та

№ 1/2021 The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine 111

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
поведінку цільової аудиторії відповідно до
місії та цілей організації або проекту. Головна її відмінність від бесіди та розмови полягає у тому, що головною метою комунікації є
вплив на поведінку цільової аудиторії.
Можна спробувати поєднати ці визначення та підсумувати, що з огляду на важливість комунікативних процесів можливо використовувати поняття «публічна політика»
у значенні форми політичного процесу, який
реалізується в публічному просторі за підтримки інформаційно-комунікаційних ресурсів, представляється комплексом прозорих
вертикальних та горизонтальних взаємодій
його учасників і спрямований на розв’язання певної проблеми, досягнення поставленої
мети шляхом впливу на поведінку акторів.
Висновки. 1. Поняття публічної політики не є тотожним поняттю політики державної, адже включає як державну владу, так і
місцеве самоврядування, інститути громадянського суспільства.
2. Публічну політику можна визначити як діяльність органів публічного врядування, спрямовану на вирішення суспільних
проблем. Вона є горизонтальною формою
політичного процесу, що впливає на формування та ухвалення політичних рішень за
рахунок забезпечення зв’язку між владними
структурами та суспільством (економічними
акторами, громадськістю, експертним середовищем, політичними партіями тощо). Саме
цей зв’язок робить державну політику публічною.
3. Варто відзначити вплив на публічну
політику форс-мажорних факторів, міжнародної ситуації, історичної обумовленості
тих чи інших подій, природних катастроф,
подій всередині держав-партнерів та антагоністів тощо.
4. Поняття «публічна політика» можна
вживати у значенні форми політичного процесу, який реалізується в публічному просторі за підтримки інформаційно-комунікаційних ресурсів, є складним комплексом
прозорих вертикальних та горизонтальних
взаємодій його учасників, які діють в рамках
власних законодавчо визначених повноважень, і спрямований на розв’язання певних
суспільно важливих проблем чи досягнення
поставленої мети в конкретно взятих історичних умовах та економіко-політичній ситуації шляхом впливу на поведінку акторів.
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5. Публічна політика має бути максимально прозорою, бути логічно вплетеною
в систему суспільного буття та бути складовою загального плану розвитку держави,
безперервною та здатною для трасформації
на будь-якій стадії з метою корегування допущених помилок та оптимізації ходу досягнення цілей.
Перспективи подальших розвідок полягають у дослідженні необхідності розбудови
комунікативних процесів у сучасній Україні
на основі світового досвіду та особливостей
історичного розвитку нашої держави.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
У СФЕРІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Анотація
У статті розкриті організаційно-правові засади стратегічного планування регіонального розвитку в сучасних умовах подальшого реформування системи публічного управління в
Україні та децентралізації владних повноважень.
Метою статті є обґрунтування організаційно-правових засад і складових механізмів
стратегічного планування та теоретичне визначення законів і закономірностей у контексті
регіонального розвитку в Україні.
Наукова новизна полягає в теоретичному обґрунтуванні змісту та концептуальних підходів до процесу (законів і закономірностей) формування стратегічного планування у сфері
регіонального розвитку в Україні.
Висновки. Встановлено, що під стратегічним плануванням доцільно розуміти особливий
вид планової діяльності, що полягає в розробці стратегічних рішень (у формі прогнозів, проектів, програм і планів), які передбачають висування таких цілей, завдань і стратегій розвитку
регіонів, реалізація яких забезпечить їх ефективне функціонування у довгостроковій перспективі, а також швидку адаптацію до умов зовнішнього середовища, що постійно змінюються.
З’ясовано, що стратегічне планування як функція управління полягає в намаганні завчасно врахувати при можливості всі внутрішні та зовнішні фактори, що забезпечують сприятливі умови для нормального функціонування й розвитку об’єкта управління. Планування – це
визначення параметрів управлінського процесу на основі співставлення інформації про потреби зовнішнього середовища в результатах діяльності та його можливостей, з урахуванням
розвитку самого суб’єкта, що направлено на досягнення поставленої перед системою мети, а
план – це кількісне відображення цілей та розробка шляхів їх досягнення.
Проаналізовано об’єктивний характер стратегічного планування як частини публічного
управління в розвинених державах світу, праці вітчизняних і зарубіжних науковців щодо проблем стратегічного управління регіонального розвитку, встановлено, що оптимальне сполучення стратегічного планування та публічного управління – реальний шлях розвитку соціально-економічного потенціалу держави.
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Результати дослідження показують, що в процесі вдосконалення системи стратегічного планування на публічному рівні доцільно було б провести оптимізацію державних цільових
програм, перейти від тактичного ситуативного планування до стратегічного планування, яке дає змогу розширити планові горизонти, комплексно вирішувати проблеми публічного управління. Саме завдяки вмілому поєднанню зазначених факторів реформування системи
стратегічного планування розвитку регіонів у публічному управлінні можна досягти головної
мети – створення ефективних та реальних стратегічних програм розвитку держави та окремих регіонів.
Ключові слова: публічне управління та адміністрування, стратегічне планування, органи влади, регіональний розвиток.
Shynkarov Andrii М.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor of Public Administration,
Educational and Scientific Institute of
International Relations and Social Sciences,
«Higher Educational Institution» Interregional
Academy of Personnel Management»
ORCID 0000-0002-0431-765X
800305sh@gmail.com
Prodanyk Vasyl M.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor of Public Administration,
Educational and Scientific Institute of
International Relations and Social Sciences,
«Higher Educational Institution» Interregional
Academy of Personnel Management»
ORCID 0000-0002-3112-479
nubiru9x9@gmail.com
ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS OF STRATEGIC PLANNING IN THE FIELD
OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN REGIONS
Abstract
The article reveals the organizational and legal principles of strategic planning of regional
development in the current conditions of further reform of the public administration system in Ukraine
and decentralization of power.
The purpose of the article is to substantiate the organizational and legal principles and
components of the mechanisms of strategic planning and theoretical definition of laws and patterns in
the context of regional development in Ukraine.
The scientific novelty lies in the theoretical substantiation of the content and conceptual
approaches to the process of formation of strategic planning in the field of regional development in
Ukraine.
Conclusions. It is established that strategic planning should be understood as a special type of
planning activity, which consists in the development of strategic decisions (in the form of forecasts,
projects, programs and plans), which provide for such goals, objectives and strategies for regional
development. long-term and rapid adaptation to ever-changing environmental conditions.
It was found that strategic planning as a function of management is an attempt to take into
account in advance, if possible, all internal and external factors that provide favorable conditions for
the proper functioning and development of the object of management. Planning is the determination of
the parameters of the management process based on the comparison of information about the needs of
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the environment in the results of activities and its capabilities, taking into account the development of
the entity, aimed at achieving the goal of the system, and the plan is a quantitative reflection of goals
achievement.
The objective nature of strategic planning as part of public administration in developed countries,
the work of domestic and foreign scholars on the problems of strategic management of regional
development, found that the optimal combination of strategic planning and public management - a
real way to develop socio-economic potential.
The results of the study show that in the process of improving the system of strategic planning
at the public level it would be advisable to optimize state target programs, move from tactical
situational planning to strategic planning, which allows to expand planning horizons, comprehensively
address public administration. It is due to the skillful combination of these factors of reforming the
system of strategic planning of regional development in public administration that the main goal can
be achieved - the creation of effective and realistic strategic development programs of the state and
individual regions.
Key words: public administration and administration, strategic planning, regional development.
Постановка проблеми. Сучасні ринкові перетворення, що відбуваються останнім
часом у національній економіці, супроводжуються значними інституційними змінами в системі (механізмах та інструментах)
публічного управління та адміністрування,
зокрема в сфері стратегічного бачення розвитку державотворення в Україні. Подальше
формування розвинених ринкових відносин у національній господарській практиці
з потужними регіонами та субрегіонами – є
стратегічним курсом децентралізованої системи публічного управління та адміністрування, де роль організаційно-правових засад
стратегічного планування ефективного регіонального розвитку за сучасних умов подальшого реформування всієї управлінської
системи в Україні не тільки не зменшується,
а навпаки, зростає, набуваючи нової якості
та дієвості в умовах реальної децентралізації
владних повноважень на місцях.
Актуальність теми. Сучасне стратегічне планування може реалізовуватися на різних рівнях: національному, галузевому, регіональному та місцевому. Проте в державі
важливим є здійснення стратегічного планування на регіональному рівні, оскільки
при ефективному його функціонуванні буде
забезпечено системність і ефективність побудови й реалізації стратегій нижчого рівня, зокрема за умов подальшої децентралізації.
В цілому, сучасна стратегія планування –
це мистецтво та наука про розробку та використання політичних, економічних, соціально-психологічних і військових сил держави
відповідно до визначеної політики з метою

захисту або просування національних інтересів по відношенню до інших держав.
Публічне управління визначається як
організуюча діяльність держави, спрямована на виконання її завдань та функцій. В
нашому розумінні, така діяльність забезпечується шляхом застосування всіх інструментів публічного управління при злагодженій
взаємодії органів публічної влади та громадянського суспільства. Таку злагоджену діяльність можливо реалізувати за допомогою
державного стратегічного планування як головної функції, що забезпечить бачення довгострокової перспективи, розвиток на довгостроковий період і злагоджену взаємодію.
Аналіз досліджень і публікацій. Важливі аспекти теорії стратегічного управління
в сфері регіонального та місцевого розвитку
досліджували у своїх працях такі українські
вчені, як: О. Амосов, В. Бакуменко, Д. Баюра,
Т. Безверхнюк, О. Бобровська, В. Вакуленко,
З. Варналій, П. Волянський, В. Воротін, Л. Воротіна, В. Геєць, Н. Гринчук, С. Домбровська,
Д. Дзвінчук, І. Дробот, Ю. Єхануров, П. Єщенко,
Д. Карамишев, О. Коваль, Г. Козаченко, Д. Ляпін, О. Мордвінов, Д. Неліпа, Р. Овчаренко,
Є. Панченко, С. Сорока, О. Сушинський та ін.
Крім того, невирішеними є суттєві питання розробки та функціонування організаційно-правових механізмів державного регулювання у сфері стратегічного планування
регіонального розвитку на засадах еволюції
ролі місцевого самоуправління, міжсекторального співробітництва та на основі принципу фінансової самодостатності. Особливо
бракує узагальнень світового досвіду використання наявних систем взаємодії органів
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публічної влади з усіма суб’єктами господарської діяльності для вирішення низки проблем виходу із кризового стану українських
суб’єктів господарювання.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на те, що від початку проведення стратегічних реформ децентралізації повноважень влади у сфері державного та регіонального управління та заявлених пріоритетів
Уряду щодо реформування системи публічного управління пройшло вже чимало часу,
висвітлення в науковій літературі проблем
організаційно-правових засад стратегічного управління та планування регіонального
розвитку та модернізації самої системи (механізмів і інструментів) державного управління об’єктами регіонального та місцевого
розвитку України в нових умовах є недостатнім. Існують різні погляди на формування
самого публічного управління та адміністрування. Так, декілька ознак публічного управління виділяє В. Воротін [1]. Це, по-перше,
сукупність наділених певною компетенцією
та певним чином структурованих суб’єктів
держави, діяльність яких спрямована на певні об’єкти суспільства. По-друге, управління
– це розвинена система управлінських зв’язків, відносин і організації суб’єкта та об’єкта.
Вони мають вигляд каналів, по яких здійснюється комунікація, реалізується влада.
По-третє, державне управління являє собою
діяльність з її сукупними механізмами забезпечення активності суб’єктів управління,
що включає систему політичних, правових,
моральних норм, стратегій, процедур. Діяльність виступає одночасно основою технологізації управління та його креативності.
По-четверте, державне управління виступає
як сукупність управлінських функцій, пов’язаних із підтримкою рівноваги та розвитку суспільної системи, дотримання режиму
законності, прав і свобод людей, надання
суспільству різних послуг. По-п’яте, державне
управління немислиме без відповідних об’єктів. Ними виступають ті чи інші об’єкти держави або суспільства, на які спрямовується
компетенція суб’єктів державного управління і якими реалізується їх діяльність. По-шосте, державне управління містить складну та
суперечливу сукупність ідей, теорій, поглядів, що використовують суб’єкти управління для обґрунтування, побудови й реалізації
управління. По-сьоме, публічне управління
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являє собою систему, що саморозвивається, і
найважливішою її складовою є система відтворення.
Відзначимо, що публічне управління
має свої специфічні закономірності, логіку
функціонування, йому властива об’єктивно обумовлена певна автономність у межах
суспільної системи. В контексті державного
стратегічного планування важливо розглянути процеси самоорганізації, притаманні самій системі державного управління як
відкритій системі. Для неї є характерною
здатність пристосовуватися до зміни зовнішнього середовища, аби ефективно продовжувати своє функціонування. Зворотний
зв’язок здійснюється через вплив недержавних інститутів на політику держави, її зміну
чи коригування і наступне приведення системи державного управління у відповідність
з новими завданнями. Проникнення в сутність закономірностей соціального розвитку,
оволодіння ефективними формами й методами діяльності з боку суб’єктів державного
управління забезпечують алгоритм функціонування державного організму, адекватний
загалом поступу суспільства [2].
Стратегічне планування є основою всіх
життєдіяльних процесів розвитку держави
та її територій, важливим етапом процесу
управління, що визначає цілі, ефективні методи та засоби, необхідні для досягнення цілей, систему показників, які зумовлюють хід
робіт із досягнення поставлених завдань.
За змістом, стратегічне планування – це
вибір цілей та орієнтирів, визначення стратегії (напряму) розвитку, що забезпечать
ефективність державного управління, розвитку країни. Специфіка стратегічного планування як процесу полягає в тому, що однією з його важливих завдань є зменшення невизначеності майбутнього.
Закон у нашій статті розглядається як
об’єктивний, істотний, необхідний, сталий
зв’язок або відношення між явищами. Найсуттєвішою ознакою закону є те, що він відображає об’єктивний стан речей, об’єктивні
зв’язки між речами, предметами, явищами.
Іншою важливою ознакою закону є необхідність такого зв’язку, що неминуче виявляється в процесі розвитку того чи іншого явища.
Закон – це зв’язок між сутностями, який є:
об’єктивним і необхідним; загальним і внутрішнім; суттєвим і повторювальним.
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Будь-яка наука характеризується властивими тільки їй законами та закономірностями. У науці управління також є свої закони
та закономірності. Об’єктивні закони управління, на відміну від державних (правових)
законів, що регулюють суспільні відносини,
це описувані науковою теорією істотні, необхідні та повторювані загальні форми взаємозв’язків між керуючим суб’єктом і керованим
об’єктом, між системою управління й соціальним середовищем.
Закони управління виражають необхідність і загальність тих сторін, моментів
управлінської діяльності і відносин, які історично складаються, закріплюються і відтворюються у структурі та функціях управління.
Закономірні
(обумовлені
законом)
структурні та функціональні взаємозв’язки не діють з неминучістю, а реалізуються у
вигляді тенденцій, що пробиваються через
безліч конкретних явищ і обставин, індивідуальних актів поведінки та дій, що підкоряються ймовірнісним «правилам гри». Реалізація законів залежить від багатьох умов
(змінних), але, перш за все, від керуючого
суб’єкта, його знань, здібностей, так як і від
керованого об’єкта [3].
Роль законів управління виражається в
тому, що вони: утворюють теоретичний фундамент науки; сприяють переходу емпіричного підходу до професійного; дозволяють
правильно оцінити ситуацію, що виникає;
дозволяють аналізувати зарубіжний досвід;
виражають якісні властивості та зв’язки процесів і явищ, що характеризують відносини
управління та напрямки їх розвитку.
Закони управління виявляють свої вимоги в реалізації принципів управління,
функціональному розподілі праці, структурі
системи управління, у механізмі та методах
управління; в процесі управління.
У наукових дослідженнях управління
склалася парадоксальна ситуація: починаючи з 90-х років минулого століття проблеми законів і закономірностей управління не
розглядаються. Це викликано складнощами
перехідного періоду, зокрема у сфері суспільних наук.
Науковці публічного управління вважають, що закони та закономірності управління відображають найбільш важливі, необхідні, сталі та повторювані зв’язки явищ і
процесів, які допомагають розкрити їх при-

роду, сутність та внутрішній зміст. Закони та
закономірності публічного управління розглядаються нерідко як одне поняття, зважаючи на те, що між ними є багато спільного:
по-перше, вони носять об’єктивний характер; по-друге, формулюються на підставі розкриття відносин як між суб’єктом і об’єктом
управління, так і внутрішніх, притаманних
кожному з них, а також зв’язків із зовнішнім середовищем. На нашу думку, ці явища
мають суттєві відмінності, оскільки закони
діють постійно, на відміну від закономірностей, які тільки певний час актуальні.
У сфері публічного управління виділяють такі основні закони як: єдності системи
управління, пропорційності суб’єкта та об’єкта управління, поєднання централізації та
децентралізації, співвідносності керуючої та
керованої систем [4].
Розрізнюючи поняття закону та закономірностей, вважаємо, що закономірність
– це термін, який відображає стан речей, що
об’єктивно існує в реальному світі (закономірності взаємодії небесних тіл, хімічних речовин, соціальних спільнот, управлінських
структур). Їх пізнання та узагальнення є
підставою для формулювання законів як
обов’язкової складової будь-якої наукової
теорії. Закони управління відображають найбільш суттєві, необхідні, сталі та повторювані зв’язки між елементами системи та учасниками процесів її функціонування та розвитку, що допомагають розкрити їх природу
та внутрішній зміст. Системи управління є
відкритими, значний вплив на їх стан справляють фактори зовнішнього оточення.
Відзначимо, що стратегічне планування являє собою цілісну ієрархічну систему.
Методологічною основою дослідження закономірностей регіонального стратегічного
планування може бути також кібернетичний
підхід, але це не є предметом нашої статті.
Багато держав щороку розробляють національні програми реформ чи модернізації
управління, що визначає конкретні політики та заходи в різних суспільних сферах для
досягнення цілей, а також програми стабілізації, що містять бюджетний прогноз і план
на наступні 3–4 роки. В Україні подібні довгострокові стратегічні документи також розроблялися протягом багатьох років. Таким
документом була Стратегія економічного та
соціального розвитку України «Шляхом євро-
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пейської інтеграції» на 2004–2015 рр. Після
зміни політичної влади в 2005 році уряди не
використовували її у своїй діяльності, а згодом вона втратила чинність. Таких прикладів багато, але існує й позитивна практика
стратегічного планування розвитку. Прикладом є регіональні стратегії розвитку, які вдало були реалізовані в системі державного та
регіонального розвитку.
Отже, для України запровадження європейської практики розробки стратегічних
документів видається вкрай необхідним,
оскільки це дає загальне бачення майбутнього та основу для розробки на середньострокову перспективу більш конкретних стратегічних документів. Відсутність чітко окресленого цілісного образу майбутнього можна
вважати однією з основних причин того, що
Україна вже майже 30 років незалежності
знаходиться у перехідному стані та поки що
не посіла гідного місця у світовій спільноті
країн з розвиненими ринковими відносинами.
В цілому, середньострокове стратегічне
планування здійснюється відповідно до Закону України «Про державне прогнозування
та розроблення програм економічного і соціального розвитку», який встановлює загальний порядок розроблення, затвердження та
виконання прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку, а також права та відповідальність учасників державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку. Закон передбачає, що базою середньострокового стратегічного планування є
прогнозування, що визначається як науково
обґрунтоване передбачення напрямів розвитку держави, окремих галузей економіки
або окремих адміністративно-територіальних одиниць, можливого стану економіки
та соціальної сфери в майбутньому, а також
альтернативних шляхів і строків досягнення
параметрів економічного і соціального розвитку [5].
Нинішня система стратегічного планування в Україні передбачає також розробку
документів галузевого рівня – загальнодержавних програм економічного, соціального
розвитку, інших державних цільових програм. До недавнього часу існувало близько
300 офіційно затверджених галузевих стратегій, концепцій, програм, які за видатками
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на своє виконання у розрізі одного року в декілька разів перевищували видаткову частину державного бюджету. При цьому, відсутній механізм узгодження цих галузевих документів між собою, їх підпорядкування цілям
урядової програми або іншого загального
стратегічного документу на середньостроковий період. До 2012 р. ст. 8 Закону України
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» передбачала, що відповідно
до Програми діяльності Кабінету Міністрів
України та стратегій, концепцій, програм
галузевого рівня, короткострокові цілі та
пріоритети повинні щорічно визначатися у
Державній програмі економічного і соціального розвитку України, а останній документ,
своєю чергою, мав бути основою Державного
бюджету України на відповідний рік.
Таким чином, на даний час систему стратегічного планування в Україні не можна
вважати цілісною та логічно завершеною.
Можливі різні варіанти її удосконалення [6].
В Україні поки що не вдалося побудувати
функціонально ефективної та структурно
злагодженої системи державного управління, в якій, зокрема, бракує цілісного стратегічного планування на вищому рівні. Воно є
особливо важливим, оскільки в іншому разі
під впливом зовнішніх чинників перед органами державного управління ставляться невизначені до кінця завдання, а подекуди – нездійсненні цілі, поставлені політиками.
Відсутність чітко визначених стратегічних цілей, пріоритетних напрямів і завдань
соціально-економічного, воєнно-економічного та науково-технічного розвитку України, а
також ефективних механізмів концентрації
ресурсів для досягнення таких цілей є також
загрозою національній безпеці України. У
зв’язку з цим існує нагальна потреба комплексного теоретико-методологічного аналізу
системи державного стратегічного планування в сфері публічного управління.
Висновки. З метою визначення правових, економічних і організаційних засад формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку країни, встановлення загального порядку розроблення,
схвалення, виконання, оцінки, контролю
документів державного стратегічного планування, а також повноваження учасників
такого планування необхідно провести ре-
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альний моніторинг діючого законодавства в
цій сфері.
Відзначимо, що досягти успішного публічного управління неможливо без широкого використання наукових підходів до
державного стратегічного планування, адже
останнє підвищує якість управління, приводить його у відповідність до вимог швидких і
часто непередбачуваних змін у зовнішньому
середовищі.
Відповідно до цього регіональне стратегічне планування являє собою чітко визначену, теоретично обґрунтовану модель, яка при
зміні політичної ситуації в регіоні працює
однаково ефективно завдяки єдності та взаємозв’язку функцій на різних рівнях управління.
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БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ТА ПРОБЛЕМИ НАПОВНЕННЯ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Анотація
У статті досліджено теоретичні основи та проблемні аспекти функціонування місцевих
бюджетів в умовах проведення бюджетної децентралізації в Україні. З’ясовано сутність та
особливості методики визначення фінансової та бюджетної безпеки в процесі фінансового
забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та сформовано авторське трактування цих категорій. З’ясовано, що в процесі реформування бюджетної системи місцеві
бюджети є фінансово залежними від державного бюджету, що підтверджується існуванням
в їх доходах значної частки міжбюджетних трансфертів. Запропоновано напрями покращення міжбюджетних взаємовідносин і напрями стабілізації фінансової безпеки в цілому та бюджетної безпеки зокрема.
Метою статті є дослідження особливостей функціонування місцевих бюджетів України
та рівня їх фінансової захищеності в умовах оцінки динаміки стану фінансової та бюджетної
безпеки, розробка практичних рекомендацій щодо досягнення безпечності фінансового розвитку держави на шляху інтеграції до ЄС.
Наукова новизна полягає у дослідженні теоретико-методологічних основ формування
місцевих бюджетів та фінансової безпеки держави. Проаналізовано динаміку розвитку місцевих бюджетів та зміни індикаторів бюджетної безпеки держави. За результатами дослідження запропоновано проведення дієвих заходів щодо удосконалення міжбюджетного регулювання та методики визначення стану фінансової і бюджетної безпеки України.
Висновки. Як свідчить міжнародний досвід, децентралізація управління має на меті
ефективне виконання повноважень органів влади та збалансування якості надання суспільних послуг відповідно до потреб та уподобань громадян.
Проте незадовільний стан формування та розвитку місцевих бюджетів, навіть після
здійснення фінансової децентралізації, позначається обмеженою часткою доходів, максималізацією трансфертних платежів, зростанням обсягу делегованих повноважень, незабезпечених дохідними джерелами, бюджетним дефіцитом, що свідчить про формальну фінансову їх
самостійність.
Делегування повноважень на місцевий рівень є доцільним, проте потребує застосовування дієвого механізму бюджетної децентралізації з урахуванням загальнонаціональних інтересів та забезпеченням оптимальних критеріїв індикаторів фінансової безпеки країни.
Проведений аналіз можливих загроз і відхилень основних індикаторів бюджетної безпеки
від своїх порогових значень дає підстави стверджувати про необхідність проведення дієвих
заходів щодо удосконалення міжбюджетного регулювання, зниження бюджетного дефіциту,
здійснення жорсткого контролю за цільовим використання бюджетних коштів, проведення
систематичного фінансового моніторингу з метою детінізації доходів, модернізації податкового законодавства з метою уникнення фінансового колапсу в країні.
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BUDGET SECURITY AND PROBLEMS OF FILLING LOCAL BUDGETS IN CONDITIONS
OF DECENTRALIZATION OF GOVERNANCE IN UKRAINE
Abstract
The article examines the theoretical foundations and problematic aspects of the functioning
of local budgets in terms of budget decentralization in Ukraine. The essence and features of the
methodology for determining financial and budgetary security in the process of financial support of
local governments and clarified the author’s interpretation of these categories. It was found that in the
process of reforming the budget system, local budgets are financially dependent on the state budget,
which is confirmed by the existence of a significant share of intergovernmental transfers in their
revenues. The directions of improvement of inter-budgetary relations and directions of stabilization of
financial security in general, and budgetary security in particular are offered.
The purpose of the article is to study the peculiarities of local budgets of Ukraine and the level
of their financial security in terms of assessing the dynamics of financial and budgetary security, and
develop practical recommendations for achieving financial security of the state on the path to EU
integration.
The scientific novelty lies in the study of theoretical and methodological foundations of local
budgets and financial security of the state. The dynamics of local budget development and changes in
state budget security indicators are analyzed. According to the results of the study, it is proposed to
take effective measures to improve intergovernmental regulation and the system of determining the
state of financial and budgetary security of Ukraine.
Conclusions. According to international experience, decentralization of management aims
to effectively implement the powers of government and balance the quality of public services in
accordance with the needs and preferences of citizens.
However, the unsatisfactory state of formation and development of local budgets even after
financial decentralization is affected by a limited share of revenues, both regulatory and own,
maximizing transfer payments, increasing the amount of delegated powers not provided by revenue
sources, budget deficit, indicating their formal financial independence.
Delegating authority for the development of territories to the local level is appropriate, but
requires the use of an effective mechanism of budget decentralization, taking into account national
interests and ensuring optimal criteria for financial security indicators of the country. The analysis
of possible threats and deviations of key indicators of budget security from their thresholds gives
grounds to assert the need for effective measures to improve intergovernmental regulation, reduce
budget deficits, exercise strict control over the targeted use of budget funds, conduct systematic
financial monitoring to de-shadow enterprises and citizens, modernization of tax legislation in order
to avoid financial collapse in the country. Thus, further study of the issue of financial security of
territorial communities requires the development of its indicators, substantiation of their threshold
values.
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Existing endogenous and exogenous factors, including cyber-terrorism, separatism, corruption,
budget deficit, fiscal and tax policy imperfections, inflation, external and domestic debt, etc. need
constant analysis and improvement of economic security strategies of the state and territories.
Key words: local budgets, local self-government, inter-budget transfers, territorial communities,
economic security, financial security, budget security.
Постановка проблеми. Глобалізація та
демократизація суспільства актуалізує питання фінансового забезпечення діяльності
органів місцевого самоврядування. Перш
за все, це пов’язано з формування їх фінансів, що акумулюються переважно в місцевих
бюджетах. В рамках здійснення бюджетної
децентралізації та об’єднання територіальних громад в Україні виникає потреба у вирішенні ряду проблемних питань функціонування бюджетних закладів, врегулювання
їх майнових та фінансових аспектів, а також
міжбюджетних взаємовідносин з огляду на
дотримання загальнонаціональних інтересів
та забезпечення фінансової безпеки територіальних утворень.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемні питання формування місцевих бюджетів досліджувалися такими зарубіжними ученими, як Ш. Бланкарт (Sh. Blankart), (J. Buchanan), А. Вагнер
(A. Wagner), М. Ольсон (M. Olson), В. Оутс
(W. Oates), А. Сміт (А. Smith), Р. Масгрейв
(R. Musgrave) тощо.
Серед українських науковців ця тематика відображена в працях таких дослідників,
як О. Балацький, С. Буковинський, О. Василик,
І. Волохова, О. Кириленко, В. Кравченко, І. Луніна, І. Мищак, В. Опарін, К. Павлюк, О. В. Федосов та ін.
Питання забезпечення фінансової безпеки розглядали С. Дзюбик, Л. Шевченко, О. Ривак, О. Єрмошенко тощо. Зважаючи на значні
наукові доробки вчених, варто відзначити,
що актуальним є дослідження питання формування та розвитку місцевих бюджетів в
умовах проведення заходів щодо посилення
стану фінансової безпеки України.
Метою статті є дослідження особливостей функціонування місцевих бюджетів
України та рівня їх фінансової захищеності
в умовах оцінки динаміки стану фінансової
та бюджетної безпеки, розробка практичних
рекомендацій щодо досягнення безпечності
фінансового розвитку держави на шляху інтеграції до ЄС.
Виклад основного матеріалу. Необхідною умовою розвитку демократичної дер-
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жави є створення дієвої системи місцевого
самоврядування, діяльність якої пов’язана
із забезпеченням ефективного виконання
функцій органами влади, створення належних умов для отримання громадянами якісних послуг. В Україні значною мірою сучасні
перетворення базуються на позитивному зарубіжному досвіді тих країн, які мають сталі
традиції розвитку місцевого самоврядування [1, с. 56]. Крім того, ратифікувавши Європейську хартію місцевого самоврядування,
наша держава взяла на себе зобов’язання
привести національне законодавство у відповідність до її положень [2, с. 55].
Нині ситуація ускладнюється проблемою наповнення місцевих бюджетів як головного фінансового джерела для реалізації
зазначених повноважень. Дослідження їх теоретичної сутності, що трактуються як: «..фінансова самостійність та автономія громад»,
розглядалися в працях зарубіжних дослідників А. Вагнера [3], А. Сміта [4], Л. Штейна [5].
В Україні зміст цієї категорії уточнювався
та розширювався в залежності від змін у розвитку суспільства, зокрема формування ринкової економіки, розвитку інститутів місцевого самоврядування та особливостей функціонування бюджетної системи держави.
Наприклад, А. Буряченко розглядає її як
«грошові відносини між місцевими органами
самоврядування та об’єктами розподілу створеної вартості у процесі формування фондів
коштів, що використовуються на соціально-економічний розвиток регіонів і поліпшення
добробуту населення» [6, с. 13]. У Законі «Про
місцеве самоврядування в Україні» (ст. 1) зазначається: «план утворення і використання
фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого
самоврядування» [7]. Згідно з Бюджетним кодексом України (ст. 2) це «бюджет Автономної
Республіки Крим, обласні, районні бюджети
та бюджети місцевого самоврядування [8].
Аналіз та узагальнення трактувань вчених і положень законодавства дозволили
сформувати власне бачення сутності місцевих бюджетів як концентрації фондів грошових коштів, що виникають у процесі розподі-
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лу та перерозподілу ВВП, необхідних для виконання завдань органів місцевого самоврядування та державних функцій на місцевому
рівні з метою задоволення потреб населення,
а також розвитку відповідних територіальних утворень.
Досліджуючи історію процесу формування і розвитку місцевих бюджетів в Укра-

їні, варто відзначити, що певний час він був
неефективним, недосконала система вирівнювання характеризувалася високим ступенем залежності від державного бюджету
(трансфертування), що відповідно дестимулювало органи місцевого самоврядування
в нарощувані власних доходів (Рис. 1).

Рис. 1. Динаміка частки трансфертів з державного бюджету в доходах місцевих бюджетів, %
* Джерело: побудовано автором за даними [9]
Як свідчать дані Рис. 1, за останнє десятиліття трансферти з державного бюджету
в структурі доходів місцевих бюджетів переважають та становлять понад 50 % (окрім
2019 р.), що деструктивно впливає на стан
фінансового забезпечення органів місцевого
самоврядування та обмежує вибір пріоритетних напрямів фінансування. Така ситуація
викликає занепокоєння фахівців і потребує
удосконалення методології формування та
використання фінансових ресурсів місцевих
бюджетів, перегляду механізму міжбюджетних відносин, змін податкового та бюджетного законодавства. При здійсненні бюджетного регулювання перевагу варто надавати
закріпленню частки податкових надходжень
та зменшувати рівень дотування. В умовах
нестачі фінансових ресурсів доцільно більш
активно застосовувати норми, передбачені
Конституцією України, зокрема можливість
об’єднання органів місцевого самоврядування на договірних засадах для виконання

спільних проектів та спільного фінансування [10].
Безперечно, центральним інструментом
при розмежуванні бюджетних ресурсів між
групами населення, галузями і територіями
виступають саме доходи бюджету [9]. «Доходи бюджету – податкові, неподаткові та інші
надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством
України (включаючи трансферти, плату за
надання адміністративних послуг, власні
надходження бюджетних установ) [11].
Аналізуючи динаміку змін частки доходів місцевих бюджетів у структурі зведеного бюджету та у ВВП, ми з’ясували, що
без урахування трансфертів як у доходах
зведеного бюджету, так і у ВВП вона займає
незначне місце, а отже – нівелює стан фінансового забезпечення місцевих органів влади
та їх здатності щодо прийняття ефективних
управлінських рішень (Рис. 2).

Рис. 2. Динаміка частки доходів місцевих бюджетів у структурі зведеного бюджету України та у ВВП за 2015–2019 роки, %
* Джерело: побудовано автором за даними [11].
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Не менш знаковою складовою місцевих
бюджетів є видатки за визначеними напрямками, що відображають рівень соціально-економічних відносини на місцевому рівні.
Відповідно до положень статті 2 БКУ «видатки бюджету – це кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом» [8].
Практика свідчить, що «… із здобуттям
Україною незалежності Уряд дедалі більшою
мірою перекладав більшість соціальних видатків на місцеві бюджети у формі незабезпечених видаткових доручень. Територіальні
громади в значній частині перебували у важкому фінансовому становищі через нестабільність надходжень та мінливість видаткових зобов’язань» [14]. Недофінансування
видаткових призначень на місцевому рівні

призвело до незадовільного їх фінансового
результату (Рис. 3). Як свідчать дані, за 2017–
2019 роки спостерігається критичний стан
місцевих бюджетів, що створює відповідні
бюджетні ризики. Зокрема, суттєво зростають обсяги видатків (понад 500 млрд грн),
обсяги кредитування – до 600 млн грн та відповідно бюджетний дефіцит – 8,5 млрд грн у
2018 році. Однією з причин погіршення фінансової ситуації є зростання обсягу видатків за рахунок розширення делегованих державою повноважень, не забезпечених фінансовими ресурсами (Рис. 4).
Ми вважаємо, що фінансова децентралізація має реалізовуватися за рахунок перерозподілу суспільного багатства між територіальними громадами переважно в рамках
механізму фіскального регулювання.

Рис. 3. Динаміка обсягів видатків, кредитування та фінансовий результат місцевих бюджетів за 2010–2019 рр., млрд грн
* Джерело: побудовано автором за даними [11]

Рис. 4. Перелік видатків місцевих бюджетів на виконання делегованих державою повноважень
Дуже влучно питання фіскальної справедливості було розкрито зарубіжним вченим Дж. Б’юкененом, що вбачав її базування
на недопущенні переміщення виробничих
факторів через регіональні відмінності забезпечення суспільних благ та податкового
навантаження [13]. Своєю чергою, існуючі
зараз політичні та економічні суперечності
загострюють проблему фінансової безпеки
України.
Враховуючи підходи науковців щодо характеристики сутності фінансової безпеки,
варто відзначити, що її розглядають пере-
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важно як складову економічної безпеки та
вбачають її дотримання за умов ефективного
використання фінансових ресурсів, повноцінного виконання фінансових зобов’язань,
підвищення фінансового потенціалу, забезпечення потреб населення тощо. Наприклад,
О. Мелих розглядає її як «елемент цілісної
системи нації і держави, що характеризує
стан економічної системи, якому притаманна
стійкість до дії екзогенних й ендогенних викликів і загроз та при якому забезпечується
захист національно-державних інтересів у
сфері економіки» [14].
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Узагальнюючи визначення сутності фінансової безпеки, нами сформоване власне
бачення щодо її трактування: державна гарантія забезпечення стійкості, цілісності, єдності та збалансованості фінансової системи
країни шляхом дотримання визначених порогових значень індикаторів її функціонування.
Питання зміцнення фінансової безпеки
є першочерговим завданням органів влади
різних рівнів, і в цьому сенсі ми поділяємо
думку окремих науковців, які вважають, що
«досліджуючи сучасний стан формування і
тенденції розвитку місцевих бюджетів, до-

цільним є визначення їх ролі у зміцненні
фінансової безпеки держави, яка є однією із
складових економічної безпеки та досить
важливим фактором формування національної безпеки» [15]. Також у процесі реформування органів місцевого самоврядування
важливим є надання їм реальної фінансової
спроможності для здійснення власних повноважень й забезпечення добробуту громадян [16, с. 72].
Детальна структура фінансової безпеки
в складі економічної безпеки нами представлена на Рис. 5.

Рис. 5. Структура економічної безпеки України
Для з’ясування стану фінансової безпеки
України, як однієї з основних складових економічної безпеки держави, визначають перелік основних індикаторів, їх порогові значення, а також алгоритм розрахунку інтегрального індексу економічної безпеки відповідно
до затвердженої Методики [19]. Вона забезпечує виявлення потенційно можливих за-

гроз і застосовується Мінекономрозвитку
для інтегральної оцінки рівня економічної
безпеки України в цілому по економіці та за
окремими сферами діяльності. Для оцінки
стану фінансової безпеки України наведемо
дані зміни її стану окремих складових за даними, розрахованими Мінекономрозвитку
(Рис. 6).

Рис. 6. Аналіз динаміки окремих індикаторів стану економічної безпеки України за 2007 р. –
І півріччя 2018 р.
* Джерело: побудовано автором за даними [18]
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За даними Рис. 6, представленими Мін
економрозвитку, досить складно зробити
висновки про стан окремих складових економічної безпеки, оскільки показники є узагальненими, тоді як згідно з Методикою всі види
економічної безпеки розраховуються окремо
по видах за рядом інтегральних показників,
що дає чітку оцінку. Так, наприклад, соціальна безпека їх має 15, фінансова – 7, при цьому
показники є настільки різноплановими, що
мають різні виміри, наприклад відсотки, кількість осіб, разів тощо. Узагальнені показники
не дають чіткого розуміння існуючої ситуації
щодо стану економічної безпеки та є незрозумілими для пересічного громадянина. Ми можемо лише констатувати відхилення в сторону збільшення показника соціальної безпеки
порівняно з інтегральним показником рівня
економічної безпеки. Вважаємо, що ця методика потребує спрощення та деталізації оприлюднення розрахунків по складових кожного
виду економічної безпеки з метою недопущення приховування критичного економічного стану держави.
На рівень фінансової безпеки держави
впливає ряд ендогенних та екзогенних факторів, зокрема кібер-тероризм, сепаратизм, корупція, бюджетний дефіцит, недосконалість бюджетної та податкової політики, інфляція, зовнішній та внутрішній борг тощо. Враховуючи

значну розгалуженість системи міжбюджетних
трансфертів, та з метою запобігання виникненню критичних ситуацій у місцевих бюджетах,
на нашу думку, доцільним є дослідження стану
бюджетної безпеки як важливої складової фінансової й економічної безпеки держави.
«Бюджетна безпека – це стан забезпечення платоспроможності та фінансової
стійкості державних фінансів, що надає можливість органам державної влади максимально ефективно виконувати покладені на
них функції» [17]. Враховуючи європейські
орієнтири розвитку України, зокрема бюджетної децентралізації, наводимо власний
зміст трактування категорії бюджетна безпека: гарантований державою стан фінансової
стійкості бюджетної системи, що забезпечує
ефективне виконання повноважень органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в частині фінансового забезпечення делегованих державою повноважень.
З метою контролю стану бюджетної
безпеки, як складової фінансової безпеки,
що входить до складу економічної безпеки,
розроблені характеристичні значення індикаторів. Діапазон характеристичних значень
кожного показника (індикатора) вимірюється від 0 до 1 (або від 0 до 100 відсотків) та ділиться на п’ять інтервалів (Табл. 1).
Таблиця 1

Перелік та характеристика індикаторів нормування бюджетної безпеки України
Найменування індикатора,
одиниця виміру

Відношення дефіциту/профіциту
державного бюджету до ВВП, %
Дефіцит/профіцит бюджетних та
позабюджетних фондів сектору
загальнодержавного управління, % до ВВП
Рівень перерозподілу ВВП через зведений
бюджет, %
Відношення обсягу сукупних платежів з
обслуговування та погашення державного
боргу до доходів державного бюджету, %

Характеристичні значення індикатора*
XLкрит XLнебезп XLнездв XLздв XLопт XRопт XRздв XRнездв XRнебезп XRкрит

-6

-5

-4

-3

-2

3

5

6

8

10

18

19

20

23

25

28

30

33

35

37

-3

-

-2

-

-1

-

-1

-

0

-

0

6

1

7

2

10

3

13

5

16

* L (ліва частина) – для індикаторів, які є стимуляторами, нормування відбувається за
критеріями лівої частини;
* R (права частина) – для індикаторів, які є дестимуляторами, нормування відбувається
за критеріями правої частини.
* Перелік скорочень: крит (критичний); небезп (небезпечний); здв (задовільний); опт
(оптимальний); аналог. права частина
* Джерело: [17]
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Для з’ясування ситуації щодо існуючого
стану бюджетної безпеки в Україні нами роз-

раховано динаміку її інтегральних показників за 2010–2019 роки (Табл. 2).

Таблиця 2
Динаміка інтегральних показників бюджетної безпеки України за 2010–2019 роки

Найменування індикатора,
одиниця виміру
2010 2011 2012 2013
1. Відношення дефіциту/профіциту
-5,7
-1,7
-3,7 -4,2
державного бюджету до ВВП, %
2. Дефіцит/профіцит бюджетних
та позабюджетних фондів сектору
-0,7
-0,8
-0,5
0
загальнодержавного управління, %
до ВВП
3. Рівень перерозподілу ВВП через
21,4 29,5 30,5 29
зведений бюджет, %
4. Відношення обсягу сукупних
платежів з обслуговування та
40,5 11,1 12,0 23,9
погашення державного боргу до
доходів державного бюджету, %

Роки
2014 2015 2016 2017 2018 2019
-4,9

-2,3

-3,0

-1,4

-1,9

-2,2

0

0

0

0

-0,2

-

34

33,2

32,5

12,5

12,0

28,8

32,8 32,8

56,5

15,8 15,6 13,9

*Джерело: розраховано автором за даними [19], [9], [20]

Дані розрахунків в таблиці демонструють значні відхилення окремих індикаторів від порогових значень. А саме: перший
показник: -5,7 у 2010 р. – критичний; - 4,9 у
2014 р. – небезпечний); третій – всі з 2015
по 2019 р небезпечні; четвертий – 40,5 у
2010 р. та в період 2013–2017 рр. – критичні. Такий стан сприяє порушенню відтворювальних процесів у сфері бюджету й вимагає
прийняття рішень щодо їх усунення. Приєднуємося до думки вчених, які зауважують,
що «нехтування станом фінансової безпеки
може призвести до підриву системи життєзабезпечення держави з подальшою втратою
її фінансової незалежності та суверенітету» [14, с. 267].
Висновки. Як свідчить міжнародний
досвід, децентралізація управління має на
меті ефективне виконання повноважень органів влади та збалансування якості надання
суспільних послуг відповідно до потреб і уподобанням громадян.
Проте незадовільний стан формування
та розвитку місцевих бюджетів, навіть після здійснення фінансової децентралізації,
позначається обмеженою часткою доходів,
максималізацією трансфертних платежів,
зростанням обсягу делегованих повноважень незабезпечених дохідними джерелами,
бюджетним дефіцитом, що свідчить про формальну фінансову їх самостійність.

Делегування повноважень за розвиток
територій на місцевий рівень є доцільним,
проте потребує застосовування дієвого механізму бюджетної децентралізації з урахуванням загальнонаціональних інтересів та
забезпеченням оптимальних критеріїв індикаторів фінансової безпеки країни.
Проведений аналіз можливих загроз і відхилень основних індикаторів бюджетної безпеки від своїх порогових значень дає підстави
стверджувати про необхідність проведення
дієвих заходів щодо удосконалення міжбюджетного регулювання, зниження бюджетного
дефіциту, здійснення жорсткого контролю за
цільовим використанням бюджетних коштів,
проведення систематичного фінансового моніторингу з метою детінізації доходів, модернізації податкового законодавства з метою уникнення фінансового колапсу в країні.
Існуючі ендогенні та екзогенні фактори, зокрема кібер-тероризм, сепаратизм, корупція, бюджетний дефіцит, недосконалість
бюджетної та податкової політики, інфляція,
зовнішній та внутрішній борг тощо потребують постійного аналізу й удосконалення
стратегій розвитку економічної безпеки держави та територій зокрема.
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РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ
ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
Анотація
На основі вивчення вітчизняного законодавства досліджено питання генезису організаційно-правового забезпечення доходів місцевих бюджетів. Розглянуто перші законодавчі ініціативи (закони про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування, про бюджетну систему, про систему оподаткування), які можна вважати зразковими для
нормативно-правового поля початку 1990-х рр. Проаналізовано сучасне законодавство (Закон
«Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний і Податковий кодекси України) та деякі
проєкти законодавчих актів у частині забезпечення спроможності місцевої влади сформувати ресурсну базу в тому руслі, якого вимагають процеси фінансової децентралізації.
Метою статті є дослідження бюджетного та податкового законодавства України, виявлення законодавчих колізій у формуванні доходів місцевих бюджетів, які визначають складність фінансового забезпечення виконання повноважень місцевою владою, й обґрунтування
пропозицій щодо їх усунення.
Наукова новизна полягає в тому, що в статті набуло подальшого розвитку системне
дослідження в історичній ретроспективі законодавства, яке регламентує формування доходів місцевих бюджетів України.
Висновки. За результатами дослідження встановлено, що вітчизняне нормативно-правове поле вважається одним із прогресивних у світі, а проблема полягає в невиконанні деяких
його ключових положень. Обґрунтовано, що встановлені правила організації бюджетних відносин мають недоліки у формуванні доходів і здійсненні видатків, через що складно забезпечити збалансування місцевих бюджетів, не порушуючи законодавство. Запропоновано усунути
всі неузгодженості та суперечності, які визначили загальну неспроможність місцевої влади
сформувати достатню, стабільну й у повному обсязі ресурсну базу.
Ключові слова: фінансова децентралізація; місцеві бюджети; бюджетні доходи.
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DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUPPORT FOR FORMATION OF LOCAL
BUDGET REVENUES IN UKRAINE
Аbstract
The genesis of organizational and legal support of forming revenues of local budgets is
investigated through the study of Ukrainian legislation. The first legislative initiatives (laws on local
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Councils of deputies and on local and regional self-government, on budget system and on taxation
system) are reviewed and determined to be representative of the early 1990s legal system. The article
analyses current legislation (Law on Local Self-Government in Ukraine, Budget and Taxation Code of
Ukraine) and some draft legislative acts related to ensuring the capability of local authorities to form a
resource base in the way that meets the requirements of decentralization process.
The purpose of the article is to study the budget and tax legislation of Ukraine, identify
legislative conflicts in the formation of local budget revenues that determine the complexity of financial
support for the activities of local authorities in exercising their powers, and substantiate proposals for
their elimination.
The scientific novelty of the article lies in the further development of the comprehensive and
systematic retrospective study of legislature that regulates the formation of local budget revenues in
Ukraine.
Conclusions. In view of the research results, it is determined that Ukrainian legal system is
considered to be one of the most progressive ones in the world and the problem lies in the failure to
uphold some of its key provisions. It is substantiated that current rules regulating budgetary relations
are flawed in terms of forming revenues and allocating expenditures, which makes it difficult to
balance local budgets through legal means without breaking the law. It is proposed to eliminate all
inconsistencies and contradictions that determine the general inability of local authorities to form
sufficient and stable resource basis.
Key words: financial decentralization; local budgets; budget revenues.
Постановка проблеми. Процеси фінансової децентралізації визначають необхідність забезпечення місцевих бюджетів достатніми, стабільними доходами у повному
обсязі. Але цього неможливо досягнути без
апробованого нормативно-правового поля,
яке регламентує порядок планування та формування податкових, неподаткових та інших
надходжень. Актуалізує проблему те, що до
прийняття Бюджетного та Податкового кодексів в Україні діяли багато законів і підзаконних актів, що мали прогалини та суперечності. Наслідками цього стало недоотримання норм значного обсягу ресурсної бази,
фінансова недієздатність місцевої влади і
складність організації бюджетних відносин
на місцевому рівні.
До викликів доцільно віднести невиразне формулювання положень законів, наявність нормативно-правових документів,
не зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України, вільне трактування законів у підзаконних актах і невчасне внесення змін. Незбалансованість бюджетного та податкового законодавства призвела до виникнення
екстрактивних інститутів, зловживання і корупційних діянь, негативно позначилася на
спроможності місцевої влади виконувати закріплені за нею функції та завдання. З огляду
на тривалість і системність накопичення цих
проблем, питання організаційно-правового
забезпечення формування доходів місцевих

бюджетів розглядатиметься крізь призму генезису.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні теоретичне підґрунтя формування доходів місцевих бюджетів заклали вчені-економісти О. Д. Василик, О. П. Кириленко, В. І. Кравченко, А. І. Крисоватий,
І. О. Луніна,
В. М. Опарін,
Ю. В. Пасічник,
С. І. Юрій та інші. Серед вчених-юристів необхідно відзначити про наукові здобутки
Л. К. Воронової,
І. М. Дмитрук,
Т. О. Коломоєць, М. П. Кучерявенка, А. О. Монаєнка,
О. А. Музики-Стефанчук, В. Л. Федоренка та
інших. При всій багатогранності проведених
досліджень організаційно-правове забезпечення відносин, що складаються в сфері наповнення місцевих бюджетів, досі залишається недостатньо вивченим і потребує перегляду засад його організації.
Мета статті – дослідити бюджетне та
податкове законодавство України, виявити
законодавчі колізії у формуванні доходів місцевих бюджетів, які визначають складність
фінансового забезпечення виконання повноважень місцевою владою, а також обґрунтувати пропозиції щодо їх усунення.
Виклад основного матеріалу. У 1991 р.,
прагнучи збудувати демократично орієнтоване громадянське суспільство та визнаючи необхідність розвитку правової держави,
було проголошено Декларацію про державний суверенітет України [1]. Базуючись на її
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положеннях, з’явилися закони Української
РСР «Про місцеві Ради народних депутатів та
місцеве і регіональне самоврядування», «Про
економічну самостійність Української РСР»,
«Про бюджетну систему Української РСР» й
інші. Ними було визначено основи демократичного устрою влади, задекларовано перехід до ринкової економіки та сформовано організаційно-правове забезпечення бюджетної системи.
До прийняття Бюджетного кодексу
України місцева влада спиралася на Закон
України «Про бюджетну систему України».

Його ст. 12–15 визначали джерела надходження коштів до різних ланок бюджетної
системи: республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського й Севастопольського міських бюджетів;
районних, міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів; районних у містах бюджетів; міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських бюджетів [2].
Серед особливостей Закону відзначимо зарахування до місцевих бюджетів податку на
додану вартість, який сьогодні є ресурсною
базою державного бюджету (Табл. 1).
Таблиця 1

Склад доходів місцевих бюджетів, визначений у Законі про бюджетну систему України
Види доходів
бюджетів
Доходи
республіканського
бюджету АР Крим,
обласних, Київського
й Севастопольського
міських бюджетів

Склад податкових
надходжень
Податок на добавлену вартість;
акцизний збір; податок на прибуток
підприємств; податок на прибуток
підприємств комунальної власності;
прибутковий податок з громадян;
податок на майно підприємств; плата
за землю
Податок на прибуток підприємств;
Доходи районних,
податок на прибуток підприємств
міських (міст
комунальної власності; прибутковий
обласного
податок з громадян; плата за землю;
підпорядкування)
податок на нерухоме майно громадян;
бюджетів
місцеві податки і збори
Доходи районних у
Податок на прибуток підприємств;
містах бюджетів
податок на прибуток підприємств
комунальної власності; прибутковий
податок з громадян; плата за землю;
місцеві податки і збори
Податок на прибуток підприємств;
Доходи міських
податок на прибуток підприємств
(міст районного
комунальної власності; прибутковий
підпорядкування),
селищних, сільських податок з громадян; плата за землю;
бюджетів
місцеві податки і збори

Склад неподаткових
надходжень
Надходження від внутрішніх позик;
доходи від приватизації державного
майна; відрахування, дотації та
субвенції з державного бюджету;
надходження від оренди; дивіденди
Доходи від приватизації державного
майна; надходження від оренди;
відрахування, дотації та субвенції,
отримані з бюджетів вищого рівня
Доходи від приватизації державного
майна; надходження від оренди;
відрахування, дотації та субвенції,
отримані з бюджетів вищого рівня

Доходи від приватизації державного
майна; надходження від оренди;
відрахування, дотації та субвенції,
отримані з бюджетів вищого рівня

* Джерело: побудовано на основі [2]

Утім найбільше зацікавлення викликала
ст. 16 Закону «Про бюджетну систему України», відповідно до якої здійснювалося регулювання доходів бюджетів різних рівнів.
Зокрема, з державного бюджету до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів
областей, м. Києва та м. Севастополя могла
передаватися частина коштів у вигляді процентних відрахувань від загальнодержавних
податків, які справлялися на цій території

134

(це також стосувалося перерахування дотацій і субвенцій) [2]. Їх розмір затверджувався Верховною Радою України у Законі «Про
Державний бюджет України» за поданням
Президента України з урахуванням економічного, соціального, природного, екологічного
стану територій.
З-поміж усього переліку доходів місцевих бюджетів, визначеного Законом «Про
бюджетну систему України», найбільше
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фіскальне значення мали податкові надходження, як-от податок на прибуток підприємств, податок на прибуток підприємств комунальної власності, прибутковий податок
з громадян, акцизний збір і плата за землю
(при тому, що широкий перелік місцевих податків та зборів, про законодавчі колізії запровадження і справляння яких мова піде
нижче, мав формальний характер). Це вже
сьогодні акценти у фінансуванні функцій і
завдань місцева влада робить на залученні
міжбюджетних трансфертів, а її управлінські
рішення не спрямовуються на пошук альтернативних джерел доходів, не заборонених законодавством.
Наприклад, ст. 21 Закону відносила до
них позики. Якщо рішення про залучення
позик до державного бюджету в кожному
конкретному випадку приймала Верховна
Рада України, то відповідні рішення й розмір
внутрішніх республіканських позик Автономної Республіки Крим встановлювалися її
Верховною Радою, а внутрішніх місцевих позик – обласними та міськими радами під час
затвердження бюджетів, а також могли уточнюватися під час внесення змін і доповнень
до них [2]. Ці законодавчі ініціативи були
викликані необхідністю збалансування місцевих бюджетів і стали (хоча й безуспішно)
особливістю реалізації тодішньої бюджетної
політики.
До одних із перших законодавчих актів,
які регламентували питання формування
доходів місцевих бюджетів, відносимо Закон
Української РСР «Про місцеві Ради народних
депутатів та місцеве і регіональне самоврядування», прийнятий одночасно із Законом
«Про бюджетну систему УРСР». Він визначив
засади місцевого та регіонального самоврядування як основи демократичного устрою,
правовий статус місцевих рад й інших форм
територіальної самоорганізації громадян [3].
Його у 1997 р. (відповідно до прийняття Конституції України, розроблення концепції органів влади та фінансового забезпечення місцевого самоврядування) замінив Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
До того часу цей Закон встановив дві
системи організації влади. Згідно зі ст. 1 місцеве самоврядування трактувалося як територіальна самоорганізація громадян для
самостійного вирішення безпосередньо або
через органи, які вони обирають, усіх питань

місцевого життя в межах Конституції, законів України та власної фінансово-економічної бази. Практично ідентично трактувалося
поняття регіонального самоврядування, а
саме як територіальної самоорганізації громадян для вирішення безпосередньо або через органи, які вони утворюють, питань місцевого життя в межах Конституції та законів
України [3]. Насправді розрив був у частині
територіальної належності органів влади.
Фінансово-економічну базу місцевого
самоврядування становили: 1) природні ресурси, розпорядження якими здійснювалося
сільськими, селищними і міськими радами;
2) місцеве господарство і комунальна власність, яка служила джерелом одержання доходів місцевого самоврядування; 3) фінансові ресурси, які складалися з бюджетних і
позабюджетних коштів, валютних фондів
місцевих рад й інших органів місцевого самоврядування. Це при тому, що фінансово-економічна база регіонального самоврядування
містила місцеве господарство, комунальну
власність, валютні фонди, бюджетні та позабюджетні кошти. Такі положення не можна
вважати зразковими для вітчизняного нормативно-правового поля.
Ст. 11 Закону «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» визначала склад доходів
бюджетів місцевого самоврядування, їх формування за рахунок закріплених джерел та
відрахувань від загальнодержавних податків
і доходів. До них повністю зараховувалися
кошти, аналогічні нині традиційним для місцевих бюджетів прибуткового податку з громадян, податку на доходи підприємств, податку з власників транспортних засобів, місцевих податків та зборів, плати за природні
ресурси, плати за землю, так і незвичні – податок на фонд оплати праці колгоспників,
податок на прибуток кооперативів й плата
за патенти на зайняття підприємницькою діяльністю.
Відрахування до бюджетів місцевого самоврядування здійснювалися відповідно до
законів про бюджетну систему, про оподаткування та інших. Ними були відрахування
від акцизного збору, податку на добавлену
вартість, плати за природні ресурси загальнодержавного значення, податку на доходи
підприємств (об’єднань), організацій й установ, колгоспів і радгоспів, за винятком під-
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приємств, які входили до складу місцевого
господарства, новостворюваних малих та
спільних підприємств відповідно до частки в них органів місцевого самоврядування

(Табл. 2). Попри широкий перелік доходів,
який був передбачений тодішнім законодавством, місцева влада не володіла достатньою
і стабільною ресурсною базою.

Таблиця 2

Склад доходів місцевих бюджетів, визначений у Законі про місцеві Ради народних
депутатів та місцеве і регіональне самоврядування
Види доходів
бюджетів
Доходи, які повністю
зараховуються в
бюджети місцевого
самоврядування

Надходження за
нормативами,
затвердженими
законами про податки,
які зараховуються в
бюджети місцевого
самоврядування

Надходження за
нормативами від
загальнодержавних
податків і зборів, які
зараховуються в обласні
та районні бюджети

Склад податкових
надходжень

Склад неподаткових
надходжень

Прибутковий податок з громадян;
податок на фонд оплати праці
колгоспників; податок з власників
транспортних засобів; платежі за землю;
плата за природні ресурси місцевого
значення; податок на прибуток
кооперативів; податок на доходи
підприємств; місцеві податки і збори

Державне мито, плата за патенти
на зайняття індивідуальною
трудовою та підприємницькою
діяльністю; надходження
від здачі в оренду майна, яке
належить до комунальної
власності

Відрахування від податку на добавлену
вартість, акцизного збору, податку
на доходи підприємств, організацій і
установ, колгоспів і радгоспів, плати за
природні ресурси загальнодержавного
значення

–

Відрахування від податку на добавлену
вартість, акцизного збору, податку
на доходи підприємств, організацій і
установ, колгоспів і радгоспів, плати за
природні ресурси загальнодержавного
значення

–

* Джерело: побудовано на основі [3].

Наступним у становленні нормативно-правового поля стало прийняття Закону України «Про систему оподаткування».
Ним було визначено принципи побудови
системи оподаткування, перелік податків і
зборів до бюджетів, права, обов’язки й відповідальність платників податків. Стосовно
місцевого оподаткування доцільно зупинитися на двох моментах ст. 1 Закону. Перший
– запровадження та скасування місцевих податків і зборів було покладено на Верховну
Раду Автономної Республіки Крим, сільські,
селищні та міські ради. Другий – ці ж органи могли встановлювати додаткові пільги
щодо оподаткування місцевими та навіть
деякими загальнодержавними податками і
зборами [4].
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Водночас він містив законодавчі колізії у
функціонуванні інституту місцевих податків
і зборів. В останньому абзаці ст. 1 зазначалося, що «…будь-які податки і збори (обов’язкові платежі), які запроваджуються законами України, мають бути включені до цього
закону» [4]. Якщо в Декреті Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори»
було передбачено запровадження податку
з продажу імпортних товарів (зокрема, ним
мала оподатковуватися вартість товарів, що
вказувалася в декларації суб’єкта підприємництва, а граничний розмір не повинен перевищувати 3 % виторгу [5]), то він так і не
з’явився серед місцевих податків і зборів,
визначених у Законі «Про систему оподаткування» (Табл. 3).

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

№ 1/2021

ECONOMICS
Таблиця 3
Порівняння складу місцевих податків і зборів, визначених у Законі про систему
оподаткування та Декреті про місцеві податки і збори
Види місцевих
податків і
зборів
Місцеві податки

Місцеві збори

Згідно з Законом про систему
оподаткування

Згідно з Декретом про місцеві
податки і збори

Податок з реклами; податок на нерухоме Податок з реклами; податок на
майно (нерухомість), відмінне від
нерухоме майно (нерухомість),
земельної ділянки; комунальний податок відмінне від земельної ділянки;
комунальний податок; податок з
продажу імпортних товарів
Збір з власників собак; збір з осіб, які
Збір з власників собак; збір з осіб, які
беруть участь у грі на тоталізаторі
беруть участь у грі на тоталізаторі
на іподромі; збір за виграш на
на іподромі; збір за виграш на бігах
бігах; збір за участь у бігах на
на іподромі; збір за участь у бігах на
іподромі; збір за видачу дозволу на
іподромі; збір за видачу дозволу на
розміщення об’єктів торгівлі; збір за
розміщення об’єктів торгівлі та сфери
послуг; збір за видачу ордера на квартиру; видачу ордера на квартиру; збір за
парковку автомобілів; збір за право
збір за право використання місцевої
використання місцевої символіки;
символіки; збір за право проведення
кіно- і телезйомок; збір за припаркування збір за право проведення кіно- і
телезйомок; збір за проведення
автотранспорту; збір за проведення
місцевих аукціонів, конкурсного
місцевого аукціону, конкурсного
розпродажу і лотерей; курортний збір;
розпродажу і лотерей; курортний збір;
ринковий збір
ринковий збір

* Джерело: побудовано на основі [4; 6].

На відміну від складу доходів місцевих
бюджетів, законодавчо врегульованого на
початковому етапі українського державотворення, із системою місцевого оподаткування це відбулося на декілька років пізніше. У
1993 р. було прийнято Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори»,
який визначив види місцевих податків і зборів, їх граничні розміри, порядок обчислення
та строки сплати [6]. З усього переліку, який
змінювався від 14 до 16 видів, до місцевих бюджетів не надходив уже згадуваний податок з
продажу імпортних товарів, натомість податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, було запроваджено тільки у 2010 р.
Питання системи місцевого оподаткування щодо прогалин порядку обчислення та
механізму сплати місцевих податків і зборів
є предметом іншого предмету дослідження.
Тут же необхідно зазначити про головну проблему Декрету, яка супроводжувала його до
втрати ним чинності та прийняття Податкового кодексу України. Мова йде про загальну
неспроможність вказаного Декрету забезпечити розвиток інституту місцевих податків
і зборів у руслі, якого вимагали ринкові від-

носини та демократичні орієнтири розвитку.
Якщо низькі податкові ставки, розрахунок
яких спирався на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в 1990-х рр. ще були
виправдані, то у 2000-х рр. вимагали змін.
Нелогічним з економічного погляду був
зміст ст. 8–10, які регламентували запровадження зборів за участь у бігах на іподромі
(справлявся з осіб, які виставляють своїх коней для участі в бігах у розмірі не більш ніж
три неоподатковувані мінімуми доходів громадян), за виграш на бігах (справлявся з осіб,
які виграли в грі на тоталізаторі на іподромі
в розмірі не більш ніж 6 % від суми виграшу)
і з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі
на іподромі (справлявся у вигляді надбавки
до плати, визначеної за участь у грі, але не
більш ніж 5 % від її суми) [6]. Відсутність в
Україні розвиненої мережі іподромів призвело до того, що адміністративні витрати перевищували їх надходження.
За такою ж причиною не можна вважати
виправданими положення Декрету «Про місцеві податки і збори», які визначали запровадження податку з реклами та комунального
податку, зборів за видачу ордера на квартиру,
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з власників собак, за право проведення кіноі телезйомок, за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей, за
право використання місцевої символіки та
інших. Їх питома вага в доходах місцевих бюджетів становила менш ніж 1 %. Зрештою, у
вітчизняному законодавстві принцип, згідно
з яким «…установлення податків та зборів,
обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування» [7] було впроваджено у Податковому кодексі України.
Розглядаючи особливості формування
доходів місцевих бюджетів у контексті генезису законодавства, доцільно згадати Указ
Президії Верховної Ради Української РСР «Про
самооподаткування сільського населення».
Цим нормативно-правовим документом, прийнятим ще в 1984 р., було встановлено, що
самооподаткування населення може проводитись у сільській місцевості з метою залучення
додаткових коштів для здійснення заходів з
упорядкування та соціально-культурного розвитку населених пунктів [8]. Така територіальна обмеженість не завадила деяким міським і селищним радам сьогодні повноцінно
використовувати норми Указу для запровадження платежів із самооподаткування.
В умовах фінансової децентралізації є
великий потенціал цієї форми залучення фінансових ресурсів. Відтак, сьогодні в багатьох
містах, селищах і селах на добровільній основі шляхом референдуму або загальних зборів
громадян запроваджуються додаткові платежі для фінансування суспільних благ на місцевому рівні (наприклад, освітлення вулиць,
газифікація, водопостачання, замощення
тротуарів тощо). Зазначимо, що поширення
практики самооподаткування мешканців територіальних громад є об’єктивною необхідністю, покликаною неспроможністю фіскальних органів стягнути достатньо податків для
задоволення потреб соціально-економічного
розвитку територій, щоправда, воно потребує
прийняття окремого законодавчого акта.
Уже згадуваний Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» було прийнято в
1997 р. На виконання Конституції України
ним встановлено систему й гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування тощо. Що стосується
доходів місцевих бюджетів, то Закон (ст. 16)
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та Конституція (ст. 142) їх визначили матеріальною і фінансовою основою місцевого
самоврядування поряд із рухомим та нерухомим майном, землею, природними ресурсами, які є у власності територіальних громад
сіл, селищ, міст, районів у містах, об’єктами
спільної власності, які перебувають у віданні
районних та обласних рад [9; 10].
Так само дублюються положення щодо
ролі держави в цьому процесі. В абз. 3 ст. 142
Конституції вказано: «…держава бере участь
у формуванні доходів бюджетів місцевого
самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування» [10]. Вона повинна
гарантувати місцевій владі дохідну базу, достатню для забезпечення населення суспільними благами на рівні мінімальних потреб.
Логічним продовженням є положення ст. 66
Закону: «…у разі коли вичерпано можливості
збалансування місцевих бюджетів…, то держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів
до відповідних місцевих бюджетів у вигляді
дотацій та субвенцій» [9].
Причому кошти державного бюджету,
які передаються у формі дотацій та субвенцій, затверджуються в Законі про Державний бюджет України для кожного місцевого
бюджету окремо. Згідно з абз. 3 ст. 66 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»
вони можуть розподілятися Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими і районними радами між відповідними місцевими бюджетами та використовуватися для фінансування спільних
проєктів відповідних територіальних громад [9]. Утім, чи не найбільшою проблемою, з
якою стикається місцева влада в трансфертному фінансуванні програм і заходів місцевого розвитку, є політичне лобіювання розподілу фінансової підтримки із центру.
На нашу думку, колізією Закону є загальна неврегульованість фінансової термінології,
яка впливає на розуміння змісту його положень і практичне застосування. У ньому проводиться аналогія між місцевими бюджетами
та бюджетами місцевого самоврядування як
планами утворення і використання фінансових ресурсів, необхідними для виконання
функцій та повноважень органами місцевого
самоврядування [9]. Першими є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети і бюджети місцевого самоврядування, а
другі – частиною місцевих бюджетів й вклю-
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чають у себе бюджети сіл, їх об’єднань, селищ,
міст та об’єднаних територіальних громад [11].
Саме так ці поняття розводить Бюджетний кодекс України, стара редакція якого
була прийнята у 2001 р. на заміну Закону
«Про бюджетну систему України». Зміни, внесені у 2010 р. і 2014 р., стосувалися складу
доходів місцевих бюджетів, а визначення залишилися тими ж. При цьому доходи трактувалися як податкові, неподаткові й інші надходження на безповоротній основі (включно
з міжбюджетними трансфертами, платою
за надання адміністративних послуг, власними надходженнями бюджетних установ),
а надходження – як ті ж доходи, повернення
кредитів до бюджету, кошти від місцевих запозичень, повернення бюджетних коштів із
депозитів, надходження внаслідок продажу
або пред’явлення цінних паперів [11].

У ст. 63 Бюджетного кодексу було визначено, що місцеві бюджети містять надходження органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій
і органів місцевого самоврядування. Кодекс
розподіляв їх склад за загальним і спеціальним фондами, а саме: ст. 64 стосувалася доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення, м. Києва та м. Севастополя, районних бюджетів, бюджетів
об’єднаних територіальних громад; ст. 66 –
бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів; ст. 68 – бюджетів районів
у містах; ст. 69 – бюджетів міст районного
значення, сільських, селищних бюджетів;
ст. 691 – надходження спеціального фонду
місцевих бюджетів [11] (Табл. 4).

Таблиця 4

Склад доходів місцевих бюджетів, визначений у Бюджетному кодексі України

Види доходів
бюджетів

Склад податкових
надходжень

Доходи загального
фонду бюджетів міст
республіканського АР
Крим та обласного
значення, м. Києва
та м. Севастополя,
районних бюджетів,
бюджетів ОТГ

Податок на доходи фізичних
осіб; рентна плата; акцизний
податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів; податок на
прибуток підприємств; податок на
прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності;
місцеві податки і збори

Доходи загального
фонду бюджету
АР Крим, обласних
бюджетів
Доходи загального
фонду бюджетів міст
районного значення,
сільських, селищних
бюджетів
Надходження
спеціального фонду
місцевих бюджетів

Склад неподаткових
надходжень

Державне мито; плата за ліцензії
та сертифікати; плата за державну
реєстрацію; орендна плата за
користування майном; плата за
розміщення тимчасово вільних
коштів бюджетів; орендна плата за
водні об’єкти; кошти від реалізації
безхазяйного майна; концесійні
платежі; частина прибутку
комунальних підприємств
Податок на доходи фізичних осіб;
Орендна плата за водні об’єкти;
податок на прибуток підприємств;
частина прибутку комунальних
податок на прибуток підприємств
підприємств; плата за розміщення
та фінансових установ комунальної тимчасово вільних коштів бюджетів;
власності; рентна плата; акцизний
плата за ліцензії та сертифікати; плата
податок з вироблених в Україні
за державну реєстрацію; штрафні
підакцизних товарів
санкції; орендна плата за користування
майном; концесійні платежі
Податок на прибуток підприємств
Частина прибутку комунальних
та фінансових установ комунальної підприємств; плата за розміщення
власності; рентна плата; місцеві
тимчасово вільних коштів бюджетів;
податки і збори; акцизний
плата за ліцензії; штрафні санкції;
податок з реалізації суб’єктами
орендна плата за користування
господарювання роздрібної торгівлі майном; орендна плата за водні об’єкти;
підакцизних товарів
концесійні платежі; державне мито
Екологічний податок
Надходження бюджету розвитку;
кошти від відшкодування втрат с.-г.
і лісогосподарського виробництва;
концесійні платежі; надходження до
цільових фондів, утворених місцевими
радами; субвенції

* Джерело: побудовано на основі [11].
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Наприкінці 2014 р. було прийнято Закон
України «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», який концептуально змінив
підхід до формування доходів місцевих бюджетів. Його важливість обґрунтуємо необхідністю запровадження плану заходів щодо
реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, який за півроку до того
був підготовлений Кабінетом Міністрів України. Адже процеси фінансової децентралізації та деконцентрації державної влади потребували ефективного перерозподілу ресурсів
на загальнодержавному і місцевому рівнях,
зміцнення матеріальної та фінансової основи
місцевої влади [12].
Закон мав на меті врегулювати організацію бюджетних відносин, пов’язаних із запровадженням в Україні нової моделі доходів
місцевих бюджетів. Розширення їх дохідної
частини відбулося шляхом: по-перше, передачі з державного бюджету плати за надання
адміністративних послуг і державного мита;
по-друге, збільшення відсотку зарахування
екологічного податку; по-третє, закріплення за місцевими бюджетами податку на доходи фізичних осіб за новими нормативами;
по-четверте, запровадження збору з продажу
підакцизних товарів; по-п’яте, розширення
бази оподаткування і збільшення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки [13].
Запровадження законодавчих ініціатив
дало змогу визначити доходи місцевих бюджетів за рівнями бюджетів, але без поділу
на доходи, що враховуються, і ті, що не враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів. З погляду розробників проєкту
Закону, відбулося формування єдиного кошика доходів загального фонду місцевих бюджетів та розширення його джерел у частині
передачі єдиного податку [14]. До прийняття
Податкового кодексу України він належав до
загальнодержавних податків, а органи місцевого самоврядування не володіли правом
податкової ініціативи. Такий підхід був логічним, зважаючи на його велику фіскальну
роль і здатність впливати на економічні процеси на місцях.
В умовах фінансової децентралізації не
менш важливе значення у формуванні доходів місцевих бюджетів мало вдосконалення
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міжбюджетних відносин, що пов’язували з
політичним лобіюванням та несправедливим розподілом фінансових ресурсів. Законом було запроваджено базову дотацію,
освітню й медичну субвенції, визначено механізм їх розподілу та використання в розрізі адміністративно-територіальних одиниць,
встановлено нову систему вирівнювання за
закріпленими загальнодержавними податками залежно від рівня надходжень на одного
жителя. Вплив цих змін на зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевої влади в
наукових колах розглядається неоднозначно.
Підсумовуючи, доцільно згадати про останні законодавчі ініціативи в системі доходів місцевих бюджетів. Більшість із них були
деструктивні за змістом, через що не отримали належної підтримки у Верховній Раді
України. Наприклад, це стосується проєкту
Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення
фінансової самостійності місцевих бюджетів», метою прийняття якого мав стати перерозподіл рентних платежів за спеціальне
використання лісових ресурсів [15]. Проте
додаткові 20 % ренти були неспроможні заохотити добровільне об’єднання територіальних громад, надати місцевим бюджетам
більшу автономію й утримувати в належному стані соціальну інфраструктуру.
Науково необґрунтованим видався зміст
проєкту Закону України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до
відповідних місцевих бюджетів за фактичним місцезнаходженням структурних та відокремлених підрозділів юридичної особи».
У ньому з метою збільшення доходів місцевих бюджетів і забезпечення їх справедливого розподілу пропонувалося зобов’язати
платників податків стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та
неосновним місцем обліку або за місцезнаходженням основних засобів підприємства та
повідомляти про всі об’єкти оподаткування
контролюючі органи [16].
На нашу думку, деякі проєкти нормативно-правових документів через відсутність
науково-методичних підходів в їх розробленні не можна вважати економічно виправданими, як-от проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо джерел формування місцевих бюдже-
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тів та сприяння інвестиціям». У ньому мова
йшла про зарахування 30 % податку на прибуток підприємств до бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад [17].
Значною прогалиною було право місцевої
влади за рахунок втрати надходження цього
податку звільняти від оподаткування прибутку підприємства на п’ять років у випадку
реалізації інвестиційних проєктів.
Висновки. Незважаючи на недоліки цих
ініціатив, без перебільшення можна стверджувати, що вітчизняне нормативно-правове
поле щодо формування доходів місцевих бюджетів можна вважати цілком задовільним, а
проблема полягає в невиконанні деяких його
ключових положень. Встановлені правила організації бюджетних відносин мають колізії
у формуванні доходів і здійсненні видатків,
тому складно забезпечити збалансування місцевих бюджетів, не порушуючи закони. Сьогодні важливо усунути всі неузгодженості, які
визначили загальну неспроможність забезпечити достатні й стабільні доходи місцевих бюджетів у тому руслі, якого вимагають процеси
фінансової децентралізації.
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ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ
МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН: КІЛЬКІСНІ ВИМІРИ ТА ІНДИКАТОРИ
Анотація
Стаття присвячена актуальним проблемам розвитку процесів фінансової децентралізації в Україні та оцінці автономії місцевих бюджетів. Перед органами місцевого самоврядування постає питання щодо формування стійкої фінансової бази для забезпечення покладених
на них функцій із задоволення потреб суспільства. Вирішення зазначеного питання можливо
лише за умов утворення ефективної системи управління фінансовими ресурсами, яка би враховувала успішний досвід фінансової децентралізації зарубіжних країн. Визначено, що місцеві
бюджети відіграють ключову роль у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку.
Метою статті є характеристика сутності та призначення фінансової децентралізації,
оцінка ступеню її розвитку за допомогою кількісних індикаторів, аналіз джерел формування
фінансових ресурсів місцевих бюджетів в умовах децентралізації та надання загальної оцінки
місцевих бюджетів.
Наукова новизна полягає у визначенні стану фінансової децентралізації та виявленні
зростання фінансової автономії місцевих бюджетів в Україні за період 2017–2019 рр. Зростання показника трансфертів з місцевих бюджетів до Державного (реверсна дотація) свідчить
про зростання дохідної спроможності місцевих бюджетів, а зменшення показника трансфертів з Державного бюджету до місцевих (базова дотація та субвенції) вказує на підвищення їх
самостійності.
Висновки. Децентралізація владних та фінансових повноважень держави на користь місцевого самоврядування є однією з найбільш визначальних реформ з часів української незалежності. Результатом реформи стало підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, пошук резервів їх наповнення, покращення ефективності адміністрування податків і зборів.
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Держава визначає модель взаємодії центральних і місцевих органів влади. Оптимальною
вважається модель міжбюджетних відносин, що передбачає рівень фіскальної незалежності
органів місцевого самоврядування за умови збереження бюджетної класифікації та порядку
виконання. В державі відбувається процес пошуку ефективних форм взаємодії державних та
місцевих фінансів, при яких буде гарантовано фінансову незалежність місцевих рад та ефективність використання фінансів.
Визначено моделі фінансового забезпечення місцевого самоврядування. З’ясовано, що за
показником співвідношення місцевих податків до ВВП в Україні діє ганноверська модель, де місцеві податки складають 1–2 % ВВП і близько 4–5 % усіх податків.
Проаналізовано фінансову децентралізацію (як процес) за допомогою показників та індикаторів, а саме: частку місцевих видатків у видатках зведеного бюджету; частку місцевих доходів
у доходах зведеного бюджету; співвідношення видатків місцевого бюджету до ВВП; частку доходів місцевих бюджетів у загальному обсязі доходів зведеного бюджету; частку міжбюджетних
трансфертів у доходах місцевих бюджетів; співвідношення місцевих податків до ВВП.
Для успішного здійснення реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації,
насамперед, потрібно забезпечити внутрішню політичну стабільність, враховувати об’єктивні закони суспільного розвитку та глобальні тенденції у світі.
Ключові слова: фінансова децентралізація, міжбюджетні відносини, децентралізація,
місцеві бюджети, міжбюджетні трансферти.
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FINANCIAL DECENTRALIZATION IN CONTEXT OF REFORMING INTER-BUDGETARY RELATIONS:
QUANTITATIVE DIMENSIONS AND INDICATORS
Abstract
The article is devoted to financial decentralization processes development in Ukraine, actual
problems and rating of local budget autonomy. The main issue facing local governments is the
formation of a stable financial base to ensure their functions to meet the needs of society. The solution
of this issue is possible only under the conditions of formation of the effective system of financial
resources management, which would take into account the successful experience of financial
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decentralization of foreign countries. It is determined that local budgets play a key role in ensuring
sustainable socio-economic development.
The aim of the article is to characterize the essence, purpose and consequences of financial
decentralization, to evaluate its degree with the help of quantitative indicators, to analyze the local
budgets sources of financial resources formation in the conditions of decentralization and to provide
the general estimation of local budgets.
Scientific novelty. The state of financial decentralization is determined and the growth of
financial autonomy of local budgets in Ukraine for the period 2017–2019 is revealed. An increase in the
rate of transfers from local budgets to the State (reverse subsidy) indicates an increase in the revenue
capacity of local budgets, and a decrease in the rate of transfers from the State budget to local (basic
subsidies and subventions) indicates an increase in their independence.
Conclusions. Decentralization of government and financial powers of the state in favor of local
self-government is one of the most decisive reforms since Ukrainian independence. The result of the
reform was the rising interest of local governments in increasing revenues to local budgets, finding
reserves to fill them, and improving the efficiency of tax and fee administration.
The state determines the model of interaction between central and local authorities. The optimal
model is inter-budgetary relations, which foresees the level of fiscal independence of local governments
providing the budget classification and implementation. The state is in the process of finding effective
forms of interaction between state and local finances, which will guarantee the financial independence
of local councils and the efficient use of finances.
Models of financial support of local self-government are determined. It was found that the ratio of
local taxes to GDP in Ukraine is the Hanoverian model, where local taxes account for 1–2 % of GDP and
about 4–5 % of all taxes.
Financial decentralization (as a process) is analyzed with the help of indicators, namely: the
part of local expenditures in the consolidated budget expenditures; the part of local revenues in the
consolidated budget revenues; the ratio of local budget expenditures to GDP; the part of local budget
revenues in the total revenues of the consolidated budget; the part of intergovernmental transfers in
local budget revenues; the ratio of local taxes to GDP.
For the successful implementation of the inter-budgetary relations reform in the context of
decentralization, it is first of all necessary to ensure internal political stability, take into account the
objective laws of social development and global trends in the world.
Key words: financial decentralization, decentralization, inter-budgetary relations, local budgets,
intergovernmental transfers.
Постановка проблеми. Процеси децентралізації безпосередньо пов’язані з трансформацією міжбюджетних відносин. Формування в Україні стабільної бюджетної системи є умовою забезпечення збалансованого
економічного розвитку, а також економічної,
фінансової та політичної безпеки держави.
Тож дослідження процесів трансформації
міжбюджетних взаємовідносин у контексті
децентралізації та здійснення реформ є надзвичайно актуальним як з теоретичної, так і
з практичної точок зору.
Продовження негативних явищ в економіці, що має наслідком дефіцит бюджетних
ресурсів, вимагає постійного пошуку джерел
поповнення місцевих бюджетів та запровадження новітніх підходів до управління фінансовими ресурсами на державному та місцевому рівнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми міжбюджетних відносин та
зміцнення фінансової незалежності місцевих органів влади в Україні та інших країнах
розглядаються у працях Н. Балдич, Я. Жаліла,
Н. Олійник, В. Опаріна, Н. Савчук, В. Федосова
та ін. Теоретичним і практичним аспектам
формування й використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів, розвитку фінансової децентралізації присвячено праці таких
вітчизняних дослідників, як Р. Демчак, Я. Казюк, Н. Мельничук, І. Мізіна, І. Луніна, Ю. Набатова, С. Романюк та інші.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значні
досягнення експертів та науковців щодо опрацювання зазначеної проблематики, існує
об’єктивна необхідність подальшого поглибленого вивчення вимірів та індикаторів фі-
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нансової децентралізації як інструменту змін
міжбюджетних відносин в системі державного регулювання економіки.
Мета статті – охарактеризувати сутність та призначення фінансової децентралізації, оцінити її ступень за допомогою кількісних індикаторів, проаналізувати джерела
формування фінансових ресурсів місцевих
бюджетів в умовах децентралізації та надати
загальну оцінку місцевих бюджетів.
Виклад основного матеріалу. До складових функціональних механізмів державного управління відносять фінансову діяльність держави та органів місцевого самоврядування. Державні органи влади та органи
місцевого самоврядування організовують та
здійснюють розподіл і використання грошових фондів. Прагнення суспільства досягти
соціальної справедливості потребує від державної влади різноманітних заходів щодо
перерозподілу доходів, при цьому необхідно
враховувати вартість такого перерозподілу
для суспільства, адже втручання держави у
ринкові механізми економіки, призводить
до зменшення загальної ефективності, тобто до втрат сукупного добробуту всіх економічних агентів [1, с. 438]. Вирішення питання
фінансування суспільних послуг за рахунок
бюджетних коштів при децентралізованому
підході є можливістю враховувати інтереси
споживачів, а при централізованому забезпеченні – знизити вартість послуг.
Децентралізація державного управління
та створення ефективної системи місцевого
самоврядування є необхідною передумовою
для забезпечення добробуту народу. А децентралізація бюджетної системи сьогодні є
одним із ключових чинників раціональності
розподілу та використання бюджетних фондів, а також високої ефективності надання
суспільних благ та послуг [2, с. 82].
Європейський досвід показує, що місцева влада здатна бути повністю відповідальною за соціально-економічний стан адміністративно-територіальної одиниці та здійснювати активну економічну політику. Саме
місцева влада є обізнаною з можливостями
та проблемами регіону, спроможна ефективніше витрачати бюджетні кошти та зацікавлена в активному пошуку додаткових джерел фінансування.
Децентралізоване управління бюджетною системою характерне для значної кіль-
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кості розвинених країн. Децентралізація передбачає надання органам місцевого самоврядування права вирішувати низку завдань
місцевого рівня та забезпечення їх виконання необхідними ресурсами.
Фінансова децентралізація полягає у
передачі джерел доходів місцевих бюджетів
із державного бюджету і повноважень щодо
управління ними від державних органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування для реалізації останніми власних та
делегованих державою функцій. При цьому
передача нових повноважень та обов’язків
повинна підкріплюватися відповідним рівнем фінансових ресурсів і точним визначенням дохідних джерел [3, с. 43]. Іншими словами, фінанси повинні слідувати за функціями.
Мета фінансової децентралізації полягає не лише у підвищенні оперативності та
якості надання публічних послуг на місцевому рівні, а й у забезпеченні сталого розвитку
територій, економічного зростання і скорочення бідності. Сталий розвиток передбачає
ефективне управління ресурсами й динамічний процес економічного зростання, що засновані на платформі партнерства між державним і приватним сектором та громадянським суспільством.
Процеси фінансової децентралізації
сприяють збільшенню ресурсної бази місцевого самоврядування та ефективності її використання, впровадженню інновацій, розвитку людського ресурсу та підприємництва,
покращенню екологічних умов [3, с. 44].
Україна зобов’язана дотримуватися міжнародних правових актів з питань місцевого самоврядування, що визначають основні принципи організації місцевих фінансів,
зокрема: Європейської хартії про місцеве
самоврядування, Всесвітньої декларації місцевого самоврядування, Європейської хартії
міст та Європейської декларації прав міст,
рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи про фінансове та бюджетне управління
на місцевому та регіональному рівнях. Європейська хартія про місцеве самоврядування
визначає необхідність запровадження процедур бюджетного вирівнювання або заходів щодо подолання наслідків нерівного розподілу потенційних джерел фінансування.
Визнання необхідності забезпечення демократичних прав для громадян країни та територіальних громад стає політичною пере-
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думовою функціонування децентралізованої
моделі міжбюджетних відносин.
Надмірна централізація повноважень
органів виконавчої влади та відповідних фінансово-матеріальних ресурсів для їх здійснення, що мала місце в Україні до 2015 р., зумовила необхідність проведення реформ за
принципом децентралізації з наданням повноважень та ресурсів територіальним громадам. При цьому саме фінансову децентралізацію спрямовано на забезпечення спроможності органів місцевого самоврядування
самостійно, за рахунок власних ресурсів вирішувати питання місцевого значення. Очевидно, що для початку потрібно мати ресурси, чітко знати джерела їх утворення, умови
зростання, чинники впливу та їх обсяги. І,
природно, чим більше ресурсів, тим більш
продуктивною буде система формування місцевих фінансів і більший за обсягом місцевий бюджет.
Розглядаючи зарубіжний досвід формування доходів місцевих бюджетів в умовах
децентралізації, звернемо увагу на те, що фінансова децентралізація багатьма фахівцями
визнається найскладнішим аспектом децентралізації публічної влади. Світова юридична
література розкриває сутність цього поняття
через призму трьох визначників:
децентралізація у видатковій сфері –
факт уповноваження органів місцевого самоврядування правом розпоряджатися фінансовими ресурсами, необхідними для провадження їх діяльності, виконання поставлених ним завдань;
децентралізація в доходній сфері – надання органам місцевого самоврядування
права на отримання власного доходу за закріпленим переліком у розмірі (встановлюється самостійно), достатньому для належної і якісної їх роботи;
право на процесуальну і організаційну
самостійність – формування, затвердження,
виконання фінансових планів, кошторисів,
бюджетів, забезпечення звітності та контролю під відповідальність певного органу, тієї
чи іншої посадової особи на місцях [4, с. 79].
Зауважимо, що поняття фінансової та
бюджетної децентралізації ототожнюють у
науковій літературі. Фінансова децентралізація (як процес) може вимірюватися кількісно
та якісно за допомогою таких індикаторів:
частка місцевих видатків у видатках зведе-

ного бюджету; частка місцевих доходів у доходах зведеного бюджету; співвідношення
видатків місцевого бюджету до ВВП; частка
доходів місцевих бюджетів у загальному обсязі доходів зведеного бюджету; частка міжбюджетних трансфертів в доходах місцевих
бюджетів; співвідношення місцевих податків
до ВВП.
Основним індикатором бюджетної децентралізації часто вважають співвідношення між місцевими і загальнодержавними видатками. Він свідчить про фінансову
здатність органів місцевого самоврядування
якісно виконувати свої завдання і функції.
В Данії, Іспанії, Швеції понад 50 % всіх витрат – місцеві [4, с. 81].
Вважається також, що прогрес бюджетної децентралізації в країні характеризує
частка обсягу видатків місцевого бюджету у
ВВП. Цим показником визначається частина
публічного ресурсу, що розподіляється між
представниками місцевого самоврядування. Можна сказати, що коли показник вище
15%, тоді в державі високий рівень децентралізації. В Європі такими державами називають Данію, Швецію, Іспанію, Фінляндію,
Нідерланди, Італію. Частка в 10–15% – середній стан децентралізації – спостерігається
у Польщі, Великій Британії, Угорщині, Чехії,
Франції. Недостатня децентралізація все ще
має місце в Словаччині, Литві, Естонії, Португалії, Греції, на Кіпрі [4].
Фінансову самостійність (автономію) органу місцевого самоврядування оцінюють показником частки власного доходу у валовому
доході територіальної громади. Права органу
місцевого самоврядування на встановлення
податкових ставок і визначення обсягів інших
доходів можуть бути реалізовані тільки стосовно власних доходів, тобто це права на власну дохідну базу та її адміністрування. Країнами, де частка власного доходу у валовому
доході територіальної громади більше 50 %,
є Швеція, Данія, Фінляндія, Франція, Люксембург, Кіпр, Австрія, Бельгія, Ірландія, Португалія та ін. [4]. Цей показник можна вважати не
тільки кількісним, а й якісним типом критеріїв бюджетної децентралізації.
Метою фінансової децентралізації не
може бути тільки збільшення частки доходів
місцевих бюджетів у зведеному бюджеті або
краще утримання наявної мережі бюджетних
установ. Лише підвищення якості конкретно-
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го переліку послуг для конкретного громадянина може забезпечити правильний напрям
перетворень. Інші цілі для бюджетної децентралізації можуть призвести до неефективного використання державних коштів і погіршення ситуації [5].
Децентралізація бюджетних фінансових
ресурсів передбачає:
зміну системи оподаткування, при якій
змінюються питомі надходження на користь
місцевих бюджетів;
зміну трансфертної політики, яка не
зможе будуватися на радянському принципі
«від кожного по можливостям – кожному по
необхідності»;
надання органами місцевого самоврядування більших повноважень в напрямку
розробки та реалізації різноманітних програм соціально-економічного розвитку [5].
Існує велика кількість критеріїв, згідно
з якими аналізуються місцеві бюджети та фі-

нансова децентралізація. Розглянемо, насамперед, динаміку показників Зведеного, Державного та місцевих бюджетів за три останні
періоди (Табл. 1).
В цілому, динаміка показників бюджетів
України є позитивною, про що свідчать розраховані базисні показники динаміки. Доходи Зведеного бюджету України зросли за
період 2017–2019 рр. на 272 879,7 млн грн,
в тому числі за рахунок збільшення доходів
Державного бюджету на 194 903 млн грн та
місцевих бюджетів – на 58 433 млн грн. Причому темп приросту доходів місцевих бюджетів був нижчим, ніж у Державного, і складав
11,6 % в цілому за період. Показник трансфертів з місцевих бюджетів до Державного
(реверсна дотація) зріс на 2757,3 млн грн,
або на 46,2 %, що свідчить про зростання дохідної спроможності певних місцевих бюджетів.
Таблиця 1

Динаміка доходів та видатків Зведеного, Державного та місцевих бюджетів
України у 2017–2019 роках, млн грн*
Показники

Зведений бюджет
Доходи

Видатки

Державний бюджет
Доходи

в т.ч. трансферти з
місцевих бюджетів
Видатки

в т.ч. трансферти до
місцевих бюджетів
Місцеві бюджети
Доходи

в т.ч. трансферти з
державного бюджету
Видатки
в т.ч. трансферти до
державного бюджету

2017

2018

2019

1 016969,5

1 184290,8

1 289 849,2

793 441,9

928 114,9

998 344,9

839 453,0

985 851,8

1 056973,1

5 967,7

272 602,9

502 098,3

272 602,9

496 090,7
5 967,7

1 250189,5

7 306,3

298 939,7

562 421,8

Зміни за період
2017–2019 рр.
абсолютний
темп приросту,
приріст, млн грн
%
272 879,7

26,8

194 903

24,6

1 075 122,1

235 668,1

28,1

560 531,3

58 433

11,6

70 164,9

14,1

1 372 350,6

8 725,0

260 302,0

315 377,5

2 757,3

-12 300,9

298 939,7

260 302,0

-12 300,9

7 306,3

8 725,0

2 757,3

570 583,7

566 255,6

29,8

46,2
-4,5

-4,5

46,2

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим, м. Севастополь та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях
* Джерело: розраховано авторами за [6, с. 11]
148

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

№ 1/2021

ECONOMICS
Видатки Зведеного бюджету України зросли за період 2017–2019 рр. на
315 377,5 млн грн, у тому числі за рахунок
збільшення видатків Державного бюджету на 235 668,1 млн грн та місцевих – на
70 164,9 млн грн. Причому, темп приросту
видатків місцевих бюджетів був нижчим,
ніж у Державного, і складав 14,1 %. Показник
трансфертів з Державного бюджету місцевим (базова дотація та субвенції) зменшився
на 12 300,9 млн грн, або на 4,5 %, що свідчить
про підвищення дохідної спроможності певних місцевих бюджетів та підвищення їх самостійності (див. Табл. 1).
Для оцінки ступеня фінансової децентралізації використовують показник частки
регіональних (місцевих) рівнів управління у

доходах і видатках консолідованого бюджету [5]. Показником високого рівня децентралізації є частка місцевих видатків на рівні
більш як 45 % загальнодержавних видатків,
середнього рівня – 30–45%, а низького рівня – менш як 30 %.
Також проаналізуємо такі показники децентралізації:
1) частку місцевих видатків у видатках
зведеного бюджету;
2) частку місцевих доходів у доходах зведеного бюджету;
3) співвідношення видатків місцевого
бюджету до ВВП.
Структуру доходів та видатків Зведеного бюджету України у 2017–2019 роках наведено у Табл. 2.

Таблиця 2

Структура доходів та видатків
Зведеного бюджету України у 2017–2019 роках, %
Показники

2017

2018

2019

100

100

100

Доходи зведеного бюджету
державний бюджет

77,4

77,8

76,7

Видатки зведеного бюджету

100

100

100

місцеві бюджети

державний бюджет
місцеві бюджети

* Джерело: [7, с. 17]

Протягом 2017–2019 рр. рівень бюджетної централізації доходів зменшився з 77,4 %
до 76,7 %, відповідно – рівень децентралізації бюджетних ресурсів збільшився з 22,6 до
23,3 %. Щодо видатків, то показник бюджетної централізації зріс з 53,6 % до 59,4 %, відповідно –рівень децентралізації використання бюджетних ресурсів зменшився з 46,4 до
40,6 %.
За показником децентралізації бюджетних видатків можна в цілому стверджувати
про достатньо високий рівень децентралізації у 2017 та 2018 роках (> 45%) та середній
рівень децентралізації у 2019 році (40,6 %).
Співвідношення видатків місцевого бюджету до ВВП показує прогрес бюджетної де-

22,6
53,6

46,4

22,2
54,9

45,1

23,3
59,4

40,6

централізації в країні у 2017 та 2018 роках.
Причому максимальне значення було досягнуто у 2017 році – 16,4 %. Зауважимо, що значення цього показника вище 15 % вказує на
високий рівень децентралізації (Рис. 1).
Показник співвідношення видатків Зведеного бюджету до ВВП вказує на ступінь
бюджетної централізації ВВП та характеризує належність фінансової системи до таких
моделей: 1) американська (30–35 %); 2) західноєвропейська (40–50 %); 3) скандинавська (50–60 %) [8]. Отже, за цим показником
(див. Рис. 1) українська модель фінансових
відносин відповідає американській.
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Рис. 1. Видатки Зведеного бюджету України за видами бюджетів, відсотків до ВВП (СНР 2008)
* Джерело: [7, с. 14]
Відповідно до Бюджетної резолюції на
2018–2020 роки пріоритетом державної бюджетної політики в частині регулювання
міжбюджетних відносин встановлено забезпечення самостійності місцевих бюджетів.
Причому індикативним показником такої
самостійності визначено забезпечення позитивної динаміки показника, що характеризує
частку доходів місцевих бюджетів у загальному обсязі доходів зведеного бюджету (зна-

чення показника не повинно бути меншим
ніж 20 %).
Виходячи з даних Табл. 2, частка доходів
місцевих бюджетів протягом періоду складала більше 20 % (досягаючи максимуму в
23,3 % у 2019 році), тобто можна стверджувати про певну самостійність місцевих бюджетів. Позитивним є також зростання у 2018–
2019 роках відсотку доходів місцевих бюджетів до ВВП (Рис. 2).

Рис. 2. Доходи Зведеного бюджету України за видами бюджетів, відсотків до ВВП (СНР 2008)
* Джерело: [7, с. 14]
Джерелом фінансових ресурсів незалежно
від рівня їх формування та використання завжди є ВВП країни як вартість усіх створених у су-

150

спільстві благ за певний період. Провідне місце
у складі фінансових ресурсів займають доходи
місцевих бюджетів [9, c. 79–80].
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Показник частки дотацій вирівнювання,
міжбюджетних трансфертів в доходах місцевих бюджетів допомагає оцінити рівень
фінансової автономії органу місцевого самоврядування. Залежність є обернено пропорційною: чим вище показник, тим нижче автономія і незалежність місцевих органів влади.
Отже, високий показник свідчить і про слаб-

ку децентралізацію, оскільки місцеві органи
влади не впливають на обсяг міжбюджетних
трансфертів [4].
Оцінимо рівень фінансової децентралізації за цим показником (Табл. 3). Найнижча автономія місцевих органів влади була у
2017 році –рівень показника 54,3 %, а найвища автономія – у 2019 році із рівнем 46,4 %.

Таблиця 3

Динаміка та структура доходів місцевих бюджетів України у 2017–2019 роках*
Показники

Доходи

в т.ч. трансферти з
державного бюджету

2017
млн грн
%
502 098,3
100
272 602,9

54,3

2018
млн грн
562 421,8
298 939,7

%
100

53,2

2019
млн грн
%
560 531,3
100
260 302,0

46,4

*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим, м. Севастополь та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях
* Джерело: розраховано за [7, с. 11]
Доходи місцевих бюджетів є мотивуючим інструментом розвитку країни в цілому
та фінансовою основою місцевого самоврядування, тобто це не лише процес акумуляції фінансових ресурсів суспільства, які
мобілізуються на відповідній території, а й
важливий інструмент елімінування фінансово-економічних ризиків розвитку країни, що
особливо актуально в умовах сучасної кризи [10, c. 47].
Показники виконання місцевих бюджетів відображають загальний соціально-економічний стан відповідної території та її
потенціал до сталого розвитку. Наявність
достатніх фінансових ресурсів у місцевих
бюджетах є запорукою того, що територіальна громада має можливість надавати більш
якісні та більш різноманітні послуги своїм
жителям, реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти, створювати умови для
розвитку підприємництва, залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми
місцевого розвитку та фінансувати інші заходи для всебічного покращення умов проживання жителів громади.
Місцеві бюджети є самостійними, що забезпечується закріпленням за ними певних
джерел доходів бюджету, правом місцевих
органів влади визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом відповідних

місцевих рад самостійно і незалежно одне від
одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети.
Доходи місцевих бюджетів можна умовно поділити на власні (ті, які органи місцевого самоврядування можуть «заробити») та
передані (ті, які місцевим бюджетам передають з державного бюджету на безповоротній
основі – міжбюджетні трансферти). Значення
власних доходів місцевих бюджетів в останні
три роки коливається в межах від 45–47 %
загальних доходів місцевих бюджетів.
Бюджетоутворюючими доходами місцевих бюджетів України в 2019 році були: дотації та субвенції – 46,4 %; податок на доходи
фізичних осіб – 29,5 %; податок на майно –
6,8 %; єдиний податок – 6,3 %; власні надходження бюджетних установ – 3,1 %; інші –
7,9 % [7, с. 20].
Власні доходи місцевих бюджетів формують:
– податкові надходження (забезпечують
понад 88 % загальної суми власних доходів
місцевих бюджетів без трансфертів): частина від загальнодержавних податків та зборів
(податок на доходи фізичних осіб, податок
на прибуток, рентна плата за користування
надрами, видобування корисних копалин і
т. п., акциз з пального та ін.) та місцеві податки і збори (податок на майно, єдиний податок, туристичний збір та ін.);
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– неподаткові надходження (становлять
трохи більше 10 % загальної суми власних
доходів місцевих бюджетів): плата за видачу
ліцензій та дозволів, орендна плата, держмито, штрафи;
– інші надходження: кошти від продажу
основного капіталу, цільові фонди, донорські
кошти, отримані від ЄС та міжнародних організацій тощо.
Фінансову основу місцевого самоврядування складають доходи місцевих бюджетів,
тобто фінансові ресурси місцевих бюджетів.
Саме доходи місцевих бюджетів можна вважати
центральною ланкою фінансової системи місцевого самоврядування і саме через бюджетні
повноваження реалізується фінансово-правова
компетенція органів місцевого самоврядування. Основу власних доходів місцевих бюджетів
складають податкові надходження.

На підставі основних критеріїв оцінки рівня фінансової децентралізації світова
практика виділяє три моделі фінансового забезпечення місцевого самоврядування:
1. Скандинавська модель, де місцеві податки складають 10–20 % ВВП і 20–50% усіх
податків. Країнами цієї моделі є Швеція, Данія, Фінляндія;
2. Латинська модель, де місцеві податки складають 4–6 % ВВП і близько 20% усіх
податків. Ці показники характерні для Італії,
Франції, Іспанії;
3. Ганноверська модель, де місцеві податки складають 1–2 % ВВП і близько 4–5%
усіх податків. Це властиво для Німеччини,
Великої Британії, Нідерландів, Польщі [4].
Проаналізуємо дане співвідношення по
Україні за період 2017–2019 роки в Табл. 4.
Таблиця 4

Співвідношення місцевих податків до ВВП України у 2017–2019 роках
Показники

2017

2018

2019

Місцеві податки і збори, млн грн

52 587,1

61 025,7

73 575,6

ВВП (СНР 2008), млн грн

Співвідношення місцевих податків до ВВП,%

* Джерело: розраховано за [7, с. 9, 169]

Отже, відповідно до даних Табл. 4 модель фінансового забезпечення місцевого самоврядування за останні роки в Україні відповідає ганноверській.
Розширення фінансової автономності
місцевого самоврядування зовсім не означає
усунення держави від підтримки громад, які
цього потребують. Прагматизація міжбюджетних відносин передбачає досягнення
спільної відповідальності місцевої влади і
держави за розвиток територій, який орієнтований на посилення спроможності цих територій для забезпечення життєдіяльності
громад.
Місцеві бюджети мають перетворитися
на дієвий інструмент економічної політики,
орієнтований на стимулюючу роль для місцевої економіки. Це вимагатиме:
- першочергового спрямування видатків
місцевих бюджетів на стратегічні для громади напрями розвитку, що у перспективі
забезпечить економічну віддачу від бюджетних видатків;
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2 983 882
1,8

3 560 596
1,7

3 974 564
1,9

- подолання розпорошеності видатків,
упорядкування чинних цільових програм, що
фінансуються з місцевих бюджетів, посилення контролю використання коштів;
- сприяння надходженню інвестицій у
регіони за допомогою використання інструменту державного замовлення на виготовлення продукції;
- повсюдного застосування програмно-цільового методу бюджетування та переходу на середньострокове планування місцевих бюджетів (у першу чергу, бюджетів розвитку), що дасть змогу фінансувати масштабні місцеві проекти, термін реалізації яких
перевищує один бюджетний період.
Висновки. Держава визначає модель
взаємодії центральних і місцевих органів
влади, тому оптимальною вважають модель
міжбюджетних відносин, яка передбачає рівень фіскальної незалежності органів місцевого самоврядування за умови збереження
бюджетної класифікації та порядку виконання та ведення бухгалтерського обліку й звіт-
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ності. Україні необхідно знайти ефективні
форми взаємодії державних та місцевих фінансів, при яких буде гарантовано фінансову
незалежність місцевих рад та ефективність
використання фінансів. Головними зaгpoзами для бeзпeки нaцioнaльнoї eкoнoмiки в
бюджeтнiй cфepi є нepiвнoмipний poзпoдiл
тpaнcфepтiв, щo нaдaютьcя мicцeвим бюджeтaм з дepжaвнoгo бюджeтy та зpocтaння
piвня зaгaльнoгo oбcягy дepжaвнoгo бopгy,
ocoбливo зовнішнього.
Розширення фінансової бази місцевих
бюджетів невід’ємне від загальної розбудови регіональної (місцевої) економіки на основі покращення інвестиційного клімату та
створення умов для припливу інвестиційних
ресурсів, що має стати одним із провідних
орієнтирів бюджетної політики органів місцевого самоврядування.
Проаналізувавши стан фінансової децентралізації та рівень фінансової автономії
місцевих бюджетів за період 2017–2019 роки,
можна констатувати, що в Україні відбувався прогрес фінансової децентралізації та фінансової автономії місцевих бюджетів. Зокрема, зростання показника трансфертів із
місцевих бюджетів до Державного (реверсна дотація) свідчить про зростання дохідної
спроможності місцевих бюджетів, а зменшення показника трансфертів з Державного бюджету місцевим (базова дотація та субвенції)
вказує на підвищення їх самостійності.
На підставі аналізу основних критеріїв
оцінки рівня фінансової децентралізації світова практика виділяє моделі фінансового
забезпечення місцевого самоврядування. За
показником співвідношення місцевих податків до ВВП в Україні діє ганноверська модель,
згідно з якою місцеві податки складають
1–2 % ВВП і близько 4–5 % усіх податків.
Децентралізація владних та фінансових повноважень держави на користь місцевого самоврядування є однією з найбільш
визначальних реформ з часів української
незалежності. Результатом реформи стало
підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень
до місцевих бюджетів, пошуку резервів їх наповнення, покращення ефективності адміністрування податків і зборів.
Трансформації міжбюджетних відносин
та фінансову децентралізацію неможливо
розглядати відокремлено від реформуван-

ня інших сфер державного управління. Для
успішного здійснення реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації,
насамперед, потрібно забезпечити внутрішню політичну стабільність, враховувати
об’єктивні закони суспільного розвитку та
глобальні тенденції у світі. Перспективи подальших розвідок вбачаємо у релевантному
оцінювані результатів реформування, зумовлених децентралізацією змін в організації
взаємовідносин між бюджетами.
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