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Наукові знання у галузі права та 
державного управління стрімко роз-
виваються. Вони спираються на до-
слідження та впровадження управ-
лінських інновацій у систему органів 
державної влади. Досягнуті останнім 
часом успіхи у розумінні процесів 
формування національної держав-

Шановні  колЕги!

ності, сучасного соціально орієнто-
ваного ринкового суспільства та де-
мократії помітно збільшили потреби, 
пов’язані з внутрішньосистемними 
змінами у роботі державного апарату 
щодо забезпечення ефективності ді-
яльності органів державної влади та 
програмування і прогнозування пра-
вової основи їх розвитку. 

Переконаний, що створення та-
кого видання дасть змогу об’єднати 
творчий потенціал вчених і практич-
них фахівців права та державного 
управління для вирішення конкрет-
них теоретико-практичних завдань, 
підпорядкованих загальним цілям 
реформування суспільства та його 
окремих сфер, та стане авторитет-
ним електронним носієм актуальної 
інформації серед фахівців і наукової 
громадськості.

Бажаю колективу редакції нат- 
хнення, плідної роботи, успішної реа-
лізації нових ідей і творчих проектів, 
великих тиражів, високих рейтингів, 
мудрих читачів! 

Здоров’я, щастя і благополуччя!

З повагою,
Голова Наглядової ради  
Міжрегіональної Академії управління персоналом    Г. В. Щокін
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інституЦіЙні  складові  Формування  
оБ’Єднаних  тЕриторіалЬних  громад  
в  умовах  рЕФорми  дЕЦЕнтраліЗаЦіЇ  

управління

Анотація. Досліджуються напрями реформування публічного управлін-
ня регіональним і місцевим розвитком в Україні. Розкриті механізми і шля-
хи вдосконалення управління регіональним і місцевим розвитком в Україні. 
Виявлена інституційна складова формування об’єднаних територіальних 
громад в Україні. Розкриті питання реформи децентралізації.

Зазначено, що станом на сьогодні Конституція України не передбачає іс-
нування такої адміністративно-територіальної одиниці, як об’єднана тери-
торіальна громада, що робить розвиток цих громад практично неможливим, 
оскільки вони вимушені функціонувати у статусі нині діючих сільських, 
селищних або міських рад. Іншою важливою проблемою, яка суттєво обме- 
жує ефективність застосування формальних інституційних важелів у проце-
сі розвитку об’єднаних територіальних громад на сучасному етапі децентра-
лізації, є неузгодженість окремих регуляторних процедур і нормативно-пра-
вових актів, якими керуються органи місцевого самоврядування об’єднаних 
територіальних громад.

Доведено, що децентралізація управління виступає однією з ключових 
реформ, які проводяться в Україні упродовж останніх років. Її основний 
сенс полягає у передачі значної частини адміністративних повноважень і 
фінансових ресурсів з центрального (урядового) щабля на рівень органів 
місцевого самоврядування. При цьому ключовим принципом здійснення 
децентралізації виступає принцип субсидіарності.

Зазначається, що дані Концепції реформування передбачають перехід 
на нову децентралізовану модель організації державної та регіональної вла-
ди. Основним завданням таких Концепцій є аналіз актуальних проблем у 



10

сфері управління, визначення основних управлінських і правових підходів, 
організаційних, фінансових засад їх вирішення, узгодження у часі з рефор-
муванням адміністративно-територіального устрою. Ключовим питанням 
Концепцій є обґрунтування пропозицій щодо забезпечення на регіонально-
му та місцевому рівнях демократичної та ефективної організації управління, 
запровадження механізму оптимального самодостатнього функціонування 
суб’єктів місцевого самоврядування.

Ключові слова: публічне управління, регіональне управління, реформа 
управління, місцевий розвиток, реформа децентралізації.

INSTITUTIONAL  COMPONENT  OF  THE  FORMATION  
OF  UNITED  LOCAL  COMMUNITIES  IN  TERMS  

OF  DECENTRALIZATION  REFORMS 

Abstract. The article explores the directions of reforming public adminis-
tration in regional and local development in Ukraine. Mechanisms and ways of 
improvement of management of regional and local development in Ukraine are 
revealed. The institutional component of the formation of united territorial com-
munities in Ukraine is revealed. Issues of decentralization reform are outlined.

It is noted that, as of today, the Constitution of Ukraine does not foresee the 
existence of such an administrative-territorial unit as a united territorial commu-
nity, which makes development of these communities virtually impossible, as they 
are forced to function in the status of existing rural, town or city councils. Another 
important problem that substantially limits the effectiveness of the use of formal 
institutional leverage in the process of developing the united territorial communi-
ties at the present stage of decentralization is the inconsistency of certain regula-
tory procedures and regulations that govern the local self-government bodies of 
the united territorial communities.

It is proved that decentralization of management is one of the key reforms 
that have been taking place in Ukraine over the last few years. Its main point is 
the transfer of a significant part of the administrative authority and financial re-
sources from the central (government) level to the level of local self-government 
bodies. At the same time, the principle of decentralization is the key principle of 
decentralization.

It is noted that the data of the Concept of reform envisage the transition to 
a new decentralized model of organization of state and regional authorities. The 
main task of such Concepts is the analysis of actual problems in the field of ma- 
nagement, the definition of key management and legal approaches, organizational, 
financial principles for their solution, alignment in time with the reform of the 
administrative-territorial system. The key issue of the Concepts is the substan-
tiation of proposals for ensuring the democratic and efficient organization of go- 
vernance at the regional and local level, and the introduction of a mechanism for 
optimal self-sufficient functioning of local self-governance bodies.

Keywords: public administration, regional administration, management re-
form, local development, decentralization reform.
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Постановка проблеми. Децентра-
лізація управління виступає однією 
з ключових реформ, які проводяться 
в Україні упродовж останніх років. 
Її основний сенс полягає у передачі 
значної частини адміністративних 
повноважень і фінансових ресурсів  
з центрального (урядового) щабля 
на рівень органів місцевого само-
врядування. При цьому ключовим 
принципом здійснення децентралі-
зації виступає принцип субсидіар-
ності.

Одним із ключових чинників 
успішної децентралізації управління 
в Україні є удосконалення інститу-
ційного забезпечення процесу фор-
мування об’єднаних територіальних 
громад та їх подальшого розвитку. У 
цьому сенсі дедалі більшого значен-
ня набуває пошук дієвих інститу-
ційних важелів розвитку об’єднаних 
територіальних громад на сучасному 
етапі децентралізації.

Аналіз основних досліджень і 
публікацій. Спираючись на наукові 
праці теоретиків інституціоналізму, 
до основних інституційних важелів 
розвитку об’єднаних територіаль-
них громад в умовах децентралізації 
управління доцільно віднести: фор-
мальні (внесення змін до чинного 
законодавства, інших норматив-
но-правових актів, удосконалення 
регуляторного середовища тощо); 
неформальні (еволюція “неписаних 
правил”, поширення або усунення 
інституційних дисфункцій, зміна 
поведінкових стереотипів, традицій, 
звичаїв, ділової культури); органі-
заційні (діяльність інститутів гро-
мадянського суспільства, органів 
місцевого самоврядування, засобів 
масової інформації, навчальних за-

кладів і наукових установ, судових 
інстанцій тощо [1].

Описуючи особливості функціо- 
нування основних інституційних 
важелів розвитку об’єднаних тери-
торіальних громад в умовах децен-
тралізації управління, першочергово 
необхідно проаналізувати формальні 
інститути, а саме послідовне запов- 
нення інституційного вакууму у сфе-
рі децентралізації влади й узгоджен-
ня інституційно-правових засад ре-
гулювання діяльності об’єднаних 
територіальних громад у розрізі ок-
ремих міністерств і відомств.

Мета статті — дослідження на-
прямів реформування публічного 
управління регіональним і місцевим 
розвитком в Україні, розкриття меха-
нізмів і шляхів їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу. За-
галом формальні інститути, які ви-
значають характер децентралізації 
управління та розвиток об’єднаних 
територіальних громад, значною мі-
рою сформовані та охоплюють до-
статньо широке коло питань. Так, 
починаючи з квітня 2014 р. було при-
йнято низку важливих законів, а та-
кож постанов і розпоряджень Кабіне-
ту Міністрів України, які стосуються 
децентралізації влади та функціо-
нування об’єднаних територіальних 
громад. Зокрема, зазначимо: Концеп-
цію реформування місцевого само-
врядування та територіальної органі-
зації влади (Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 01.04.2014 р. 
№ 333-р); Закон України “Про спів-
робітництво територіальних громад” 
(від 17 червня 2014 р. № 1708-VII); 
План заходів з реалізації Концепції 
реформування місцевого самовря-
дування та територіальної організа-
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ції влади (Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 18.06.2014 р. 
№ 591-р); Закон України “Про заса-
ди державної регіональної політики” 
(від 05.02.2015 р. № 156-VIII); За-
кон України “Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад” (від 
05.02.2015 р. № 157-VIII); Методику 
формування спроможних територі-
альних громад (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 08.04.2015 р. 
№ 214); Закон України “Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів щодо організації проведення 
перших виборів місцевих рад та сіль-
ських, селищних, міських голів” (від 
04.09.2015 р. № 676); Закон України 
“Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо статусу старо-
сти села, селища” (від 09.02.2017 р.  
№ 1848-VIII); Закон України “Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України (щодо добровіль-
ного приєднання територіальних 
громад)” (від 09.02.2017 р.); Закон 
України “Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України 
щодо особливостей добровільного 
об’єднання територіальних громад, 
розташованих на територіях суміж-
них районів” (від 14.03.2017 р.).

Відзначимо, що крім того, було 
внесено відповідні зміни до Закону 
України “Про службу в органах місце-
вого самоврядування” (12.02.2017 р. 
№ 1848-19), а також прийнято у пер-
шому читанні законопроекти “Про 
внесення змін до Конституції Укра-
їни (щодо децентралізації влади)” 
та “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування з управ-
ління земельними ресурсами та по-

силення державного контролю за 
використанням і охороною земель”. 
Погоджуємось з думкою експертів 
з Національного інституту страте-
гічних досліджень, що проходження 
вказаними законопроектами лише 
першого читання, певним чином об-
межує потенціал розвитку об’єдна-
них територіальних громад, оскільки 
унеможливлює передачу їм усіх не-
обхідних повноважень з управління 
земельними ресурсами, зокрема тих, 
які згідно з чинним законодавством 
знаходяться поза межами населених 
пунктів [2].

Станом на сьогодні Конституція 
України не передбачає існування 
такої адміністративно-територіаль-
ної одиниці, як об’єднана територі-
альна громада, що робить розвиток 
цих громад практично неможливим, 
оскільки вони вимушені функціону-
вати у статусі нині діючих сільських, 
селищних або міських рад. Іншою 
важливою проблемою, яка суттєво 
обмежує ефективність застосування 
формальних інституційних важелів 
у процесі розвитку об’єднаних тери-
торіальних громад на сучасному ета-
пі децентралізації, є неузгодженість 
окремих регуляторних процедур і 
нормативно-правових актів, якими 
керуються органи місцевого само-
врядування об’єднаних територіаль-
них громад. Передусім, це стосується 
регуляторних актів, виданих різними 
міністерствами та відомствами, та-
кими як Міністерство освіти Укра-
їни, Міністерство охорони здоров’я 
України, Міністерство надзвичайних 
ситуацій України, Державна служба 
автомобільних доріг України тощо. 
Все це породжує небезпечні інсти-
туційні дисфункції, зокрема аномію 
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(ослаблення), мутацію та деформа-
цію інститутів місцевої економіки, 
які не лише знижують ефективність 
функціонування інституційних ва-
желів розвитку об’єднаних терито-
ріальних громад, але і спричиняють  
виникнення загрозливих інституцій-
них феноменів, спроможних звести 
нанівець усі зусилля з реформування 
системи організації влади в Україні у 
руслі політики децентралізації.

Ніші дослідження свідчать, що в 
сучасній управлінській науці та прак-
тиці публічного управління й адміні-
стрування практично відсутні нові 
розробки щодо формування новітніх 
механізмів і інструментів, публічної 
ініціативи, взаємодії та партнерства, 
що враховують сучасний настрій гро-
мадянського суспільства та розв’я-
зання нагальних завдань суспільно-
го розвитку та залучення ресурсів в 
інфраструктуру. Проблема усклад-
нюється тим, що інститути управлін-
ня в України традиційно неактивні в 
пошуку додаткових джерел і можли-
востей щодо розвитку, а реформовані 
інститути розвитку тільки з’явля-
ються. Місцеві бюджети поки не ви-
конують функцію дієвого зростання. 
Усе це вказує на відсутність цілісного 
та достатнього наукового підґрунтя 
для своєчасного оновлення еконо-
мічної політики на основі комплексу 
відповідних механізмів модернізації.

Найбільшу актуальність у прак-
тичному сенсі у вирішенні проблеми 
модернізації національної управлін-
ської системи та регіональної еко-
номічної політики мають завдання 
послідовного формування логіки 
оновлення сучасних економічних по-
літик регіонів із розробленням комп-
лексу функціональних механізмів 

модернізації на основі вигід від різно-
рівневої інтеграції та ініціативи регі-
онів України. У теоретико-методоло-
гічному плані це означає нагальність 
у зміні концептуальної моделі роз-
витку регіонів у напрямі посилення 
їх спроможності реалізовувати влас-
ний потенціал, враховуючи об’єктив-
ні зовнішні умови та еволюції форм 
публічно-управлінських і економіч-
них відносин. 

Як ми вже звертали увагу, що в ко-
лишніх програмах економічних ре-
форм були закладені основи розбудо-
ви нової управлінської системи, але її 
реалізація була виконана не повною 
мірою, зокрема на муніципальному 
рівні управління [3]. Головною метою 
управлінських реформ було створен-
ня такої моделі, яка б забезпечувала 
рівний та справедливий доступ усіх 
членів суспільства до необхідних по-
слуг, високу якість та економічність 
цих послуг при збереженні соціально 
прийнятного обсягу державних га-
рантій, але все лишилося тільки на 
папері.

Слід зазначити, що на думку екс-
пертів, сьогодні одним із важливих 
завдань реформування національної 
системи державного управляння на 
сучасному етапі є підготовка умов 
для переходу до дієвого публічного 
управління та адміністрування (з ви-
користанням обов’язкового громад-
ського контролю в цій сфері), зокре-
ма на муніципальному рівні.

Відомо, що Урядом України розро-
блено кілька нових концепцій рефор-
мування державного та регіонально-
го управління, зокрема в контексті 
децентралізації [4]. Наша задача — 
дати реальні поради щодо їх удоско-
налення та довести ці пропозиції до 
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органів прийняття державних управ-
лінських рішень. Реформування міс-
цевого самоврядування та територі-
альної організації влади обов’язково 
має здійснюватися з дотриманням 
таких принципів: верховенства пра-
ва; відкритості, прозорості та громад-
ської участі; повсюдності місцевого 
самоврядування; субсидіарності; 
доступності публічних послуг; під-
звітності та підконтрольності орга-
нів і посадових осіб місцевого само-
врядування територіальній громаді; 
підконтрольності органів місцевого 
самоврядування органам виконавчої 
влади у питаннях дотримання Кон-
ституції та законів України; правової, 
організаційної та фінансової спро-
можності місцевого самоврядуван-
ня; державної підтримки місцевого 
самоврядування; партнерства між 
державою та місцевим самовряду-
ванням і сталого розвитку територій.

Слід зазначити, що ці Концепції 
реформування передбачають пере-
хід на нову децентралізовану модель 
організації державної та регіональ-
ної влади. Основним завданням та-
ких Концепцій є аналіз актуальних 
проблем у сфері управління, визна-
чення основних управлінських  і 
правових  підходів, організаційних, 
фінансових засад їх вирішення, уз-
годження у часі з реформуванням 
адміністративно-територіального 
устрою. Ключовим питанням Кон-
цепцій є обґрунтування пропозицій 
щодо забезпечення на регіональному 
та місцевому рівні демократичної та 
ефективної організації управління, 
запровадження механізму оптималь-
ного самодостатнього функціону-
вання суб’єктів місцевого самовря-
дування.

На жаль, на сьогодні існує достат-
ньо високий рівень опортуністичної 
поведінки українських селян, який 
супроводжується низькою якістю со-
ціального капіталу села, прогалинами 
у системі підготовки кадрів для сіль-
ської економіки, різними формами 
девіантної поведінки в умовах поси-
лення бідності та безробіття. У цьому 
сенсі варто виділити кілька ключо-
вих проблем, пов’язаних з функціо-
нуванням неформальних інститутів 
у контексті розвитку об’єднаних те-
риторіальних громад на сучасному 
етапі децентралізації управління. 
По-перше, це домінування корот-
котермінових інтересів у більшості 
економічних агентів, які визначають 
характер розвитку об’єднаних те-
риторіальних громад. У результаті 
цього, вказані громади не спроможні 
розвиватися на основі формування 
стратегічних планів та реалізації дов-
гострокових інвестиційних проектів. 
Більше того, сам процес об’єднання 
відбувається переважно під впливом 
“імпульсних мотивів”, пов’язаних із 
бажанням сконцентрувати (монопо-
лізувати) наявні природні, матері-
альні та фінансові ресурси найбагат-
ших сільських територій. При цьому, 
серйозного бачення перспективних 
шляхів ефективного використан-
ня цих ресурсів, не кажучи вже про 
їх нарощування в середньо- та дов-
гостроковій перспективі, зазвичай 
немає. По-друге, важливою пробле-
мою, пов’язаною з деструктивним 
впливом неформальних інститутів 
на розвиток об’єднаних територіаль-
них громад в умовах децентралізації 
управління є низька якість соціаль-
ного капіталу, успадкована ще з часів 
командної економіки. Це призводить 
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до нездорової конкуренції за наявні 
ресурси та знижує ефективність ви-
користання потенціалу об’єднаних 
територіальних громад, нівелюючи 
таким чином сам процес об’єднання 
та децентралізації управління.

Наступний 2019 рік — це поча-
ток потужних виборів в Україні. 
Найгостріше інституційна проблема 
спостерігається під час виборів до 
органів місцевого самоврядування 
об’єднаних територіальних громад. 
Ситуація ускладнюється тим, що до 
цього часу не запрацював належним 
чином інститут старости, а в багатьох 
об’єднаних територіальних громадах 
вибори старост взагалі не відбулися. 
І нарешті третім важливим інститу-
ційним феноменом, пов’язаним із 
деструктивним впливом неформаль-
них правил і процедур на розвиток 
об’єднаних територіальних громад в 
умовах децентралізації управління, 
залишається брак кваліфікованих ка-
дрів (у ширшому сенсі — недостатня 
якість людського капіталу). Ця про-
блема ускладнюється високим рів-
нем бідності та низькою фінансовою 
спроможністю переважної більшості 
об’єднаних територіальних громад, 
насамперед сільських, у зв’язку із 
чим молодь і фахові кадри виїжджа-
ють до великих міст і за кордон.

Перелічені проблеми функціо-
нування формальних і неформаль-
них інституційних важелів розвитку 
об’єднаних територіальних громад 
були б не такими відчутними у разі 
високої ефективності організацій-
них інституційних важелів. Проте, 
на жаль, останні також не відзнача-
ються особливою успішністю. Так, 
описуючи характер функціонування 
інституцій, задіяних або дотичних до 

процесу децентралізації управління 
та розвитку об’єднаних територіаль-
них громад, необхідно першочергову 
увагу приділити їх відносно вузько-
му спектру. Зокрема, зазначимо не-
достатню координованість дій таких 
інституцій. Насамперед, це стосу-
ється інтеграції зусиль органів міс-
цевого самоврядування об’єднаних 
територіальних громад, громадських 
організацій, освітніх і наукових уста-
нов тощо.

На жаль, у сучасних умовах вони 
виступають радше конкурентами за 
фінансові ресурси державного бю-
джету, а також за доступ до грантових 
коштів, які надаються міжнародними 
благодійними організаціями, аніж 
союзниками у процесі інституціона-
лізації реальних змін в об’єднаних 
територіальних громадах. До того ж, 
переважна частина дієвих інституцій, 
зокрема інститутів громадянського 
суспільства і наукових установ ло-
калізовані поза межами об’єднаних 
територіальних громад. Не вистачає 
професійного рівня та освіти [5].  

Передусім у цьому контексті вар-
то зазначити невідповідною вимогам 
часу інституційну активність і рівень 
розвитку агенцій місцевого розвитку 
об’єднаних територіальних громад. 
Це спричинено як кадровими про-
блемами, так і відсутністю стратегіч-
ного мислення у більшості нинішніх 
керівників таких громад. Підтвер-
дженням цьому може слугувати факт 
неспроможності вказаних громад 
координувати зусилля для відстою-
вання власних інтересів, наприклад, 
шляхом запровадження регулярних 
комунікацій між собою, або ство-
рення спільних інституцій, таких як 
“форуми об’єднаних територіальних 
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громад”, або “координаційні ради 
об’єднаних територіальних громад”. 
Проблемною залишається також 
діяльність інституцій, уповноваже-
них державою реалізовувати заходи 
у сфері децентралізації управління 
та підтримки діяльності об’єднаних 
територіальних громад. На думку 
багатьох експертів з цієї сфери вка-
зані функції сьогодні виконуються  
неефективно та непрактично.

Висновки. Таким чином, удоско-
налення інституційних важелів роз-
витку об’єднаних територіальних 
громад на сучасному етапі децентра-
лізації управління в Україні передба-
чає вирішення трьох основних груп 
першочергових завдань: удоскона-
лення формальних інститутів у сфері 
децентралізації влади та приведен-
ня їх у відповідність до вимог часу;  
усунення ключових неформальних 
інституційних бар’єрів і дисфунк-
цій, які деструктивно впливають на 
здійснення децентралізації управлін-
ня, обмежуючи розвиток об’єднаних 
територіальних громад;  підвищення 
рівня координованості зусиль між ін-
ституціями, залученими до процесу 
децентралізації управління в Україні 
та налагодження їх ефективної взає-
модії з об’єднаними територіальни-
ми громадами.
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MecHANISMS  Of  STATe  ReGULATION  
Of  INVeSTMeNT  AND  INNOVATION  PROceSSeS  

IN  UKRAINe 

Abstract. The article deals with the mechanisms of state regulation of invest-
ment and innovation processes in Ukraine. The state of capital investment fi-
nancing is analyzed. Steps are taken to improve the mechanisms of state regula-
tion of investment and innovation processes in Ukraine.

The investment and innovation industry is considered as a very important 
component in the development process of any state, which is still not able to ef-
fectively develop independently without effective regulatory mechanisms, there-
fore, a significant role is played by public levers, which should provide enough 
opportunities for the implementation of innovative and investment processes.

It is noted that direct state influence on investment and innovation processes 
in Ukraine is manifested in the organization of certain activities with the defini-
tion of strategic objectives and priorities, the development of well-thought-out 
fundamentals of investment and innovation policy, the introduction of govern-
ment programs with the necessary funding, etc. Investment and innovation pro-
cesses in the regions are based on the coordination of interests and the joint ef-
forts of such entities as the state, the region and the investor.

The implementation of the mechanism of state regulation of investment acti- 
vity in Ukraine was determined by providing financial assistance in the form of 
grants, subsidies, subventions, budget loans for the development of individual 
regions, industries, the creation of state norms and standards, pricing policies, 
and measures to develop and protect economic competition, destatization and 
privatization of property, the definition of conditions for the use of land, water 
and other natural resources, government examination of investment projects, and 
others.
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The necessity of using this form of state regulation, which allows combining 
the interests of all participants in the investment process for the effective achieve-
ment of goals and objectives set by the state in the regulation of investment and 
innovation processes, was noted.

It was concluded that investment and innovation activity is an important area 
in the development of any country and Ukraine is no exception, in our country 
steps are being taken to improve the investment climate, they should be more 
activated and the institutional conditions for the implementation of investment 
and innovation projects improved.

Keywords: investments, innovations, state regulation, financing.

МЕхАНІЗМи  ДЕРжАВНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ  
ІНВЕСТицІйНО-ІННОВАцІйНих  ПРОцЕСІВ  В  УКРАїНІ 

Анотація. Досліджено механізми державного регулювання інвестицій-
них та інноваційних процесів в Україні. Проаналізовано стан державного  
фінансування капітальних інвестицій. Визначено кроки покращення ме-
ханізмів державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в 
Україні.

Розглянуто інвестиційно-інноваційну галузь як важливу складову у про-
цесі розвитку будь-якої держави, яка не в змозі ефективно розвиватися само-
стійно без ефективних механізмів регулювання. Отже у цьому значну роль 
відіграють державні важелі впливу, які мають надавати достатньо можливо-
стей для впровадження інноваційних та реалізації інвестиційних процесів.

Зазначено, що прямий державний вплив на інвестиційно-інноваційні про-
цеси в Україні виявляється в організації певної діяльності з визначенням 
стратегічних завдань і пріоритетів, розробкою продуманих основ інвести-
ційної та інноваційної політики, впровадженням державних програм з необ-
хідним фінансуванням тощо. Інвестиційно-інноваційні процеси в регіонах 
ґрунтуються на погодженні інтересів та об’єднанні зусиль таких суб’єктів, як 
держава, регіон та інвестор. 

Визначено механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в 
Україні шляхом надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, 
субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів,  галузей, вироб-
ництв, створення державних норм і стандартів, політики ціноутворення, про-
ведення заходів щодо розвитку та захисту економічної конкуренції, роздер-
жавлення і приватизації власності, визначення умов користування землею, 
водою та іншими природними ресурсами, проведення державної експертизи 
інвестиційних проектів та ін.

Наголошено на необхідності використання такої форми державного регу-
лювання, яка дає змогу поєднати інтереси всіх учасників інвестиційного про-
цесу для ефективного досягнення мети та виконання завдань, що поставлені 
перед державою у сфері регулювання інвестиційно-інноваційних процесів.

Отже, можна дійти висновку, що інвестиційно-інноваційна діяльність є 
важливою сферою в розвитку будь-якої країни і Україна не є винятком. У 



20

Thesis statement. The development 
of investments and innovations is very 
important process for the effective eco-
nomic development of the state. The 
successful innovations and investment 
project implementation provide an op-
portunity to increase the intellectual 
potential in the state, which is the key 
to prosperity and strengthening of the 
Ukrainian economy. However, the in-
vestment and innovative processes can 
not be developed alone, the strong state 
support is required, namely, effective 
mechanisms of state regulation of these 
processes. Unfortunately, in Ukraine, 
the legislative framework in this area is 
far from perfect, which impedes the ef-
fective implementation of investments 
and innovations in the state.

Today, the investment and innova-
tion activity of the country has insuffi-
cient investing of the national economy, 
which amplifies the decline in produc-
tion and results in reduced investment 
capacity of business entities and the 
state. Only a scientifically grounded 
and effective investment policy of the 
state may improve such situation in 
Ukraine.

Analysis of recent research. Many 
scientists studied the regulation of in-
vestment and innovative processes in 
Ukraine, in particular O. M. Volska,  
A. S. Galchynsky, V. M. Heyets, T. V. Ma- 
yorova, A. A. Peresada, S. O. Shos- 
tal and others. However, the study of 

mechanisms of the state regulation of 
investment and innovative processes 
in Ukraine is insufficient and requires 
more detailed consideration.

The objective of the study. The 
purpose of this article is to determine 
the role and substantiate the main ways 
of improving the mechanisms of state 
regulation of innovative and invest-
ment processes in Ukraine.

Results. Investment and innovative 
activity is one of the components of real 
investments, which can also be repre-
sented only by innovative activity or 
investments of extensive development.

The main factor of economic growth 
is effective investments in the innova-
tive process. It is they which ensure the 
structural reorganization of the econo-
my on a new scientific and technologi-
cal base and contribute to improving 
its competitiveness. Funding of the in-
novative activity can be implemented 
at the expense of private investments 
which are of variable nature and state 
funds which are insufficient, while the 
country’s innovative development re-
quires regular investments.

The investment and innovative in-
dustry is a very important component 
in the development of any state. How-
ever, this area is not able to develop ef-
fectively alone, without effective regu-
latory mechanisms, therefore the state 
levers of influence play a significant 
role, which should provide sufficient 

нашій країні здійснюються кроки щодо покращення інвестиційного клімату, 
які варто більш активувати разом з удосконаленням інституційних умов реа-
лізації інвестиційно-інноваційних проектів. 

Ключові слова: інвестиції, інновації, державне регулювання, фінансу- 
вання.
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opportunities for introducing the in-
novative and implementing the invest-
ment processes.

The purpose of state regulation of in-
vestment and innovative processes is to 
ensure the implementation of programs 
of social development in the social, eco-
nomic, scientific and technical spheres 
to the full extent, and state protection 
and investment support.

At present, Ukraine has not yet 
formed an effective organizational and 
economic mechanism for investment 
and innovative regulation, and the 
mechanism currently in effect does not 
meet the recent requirements.

Direct state influence on investment 
and innovative processes in Ukraine 
manifests itself in the organization of 
certain activities with the definition of 
strategic tasks and priorities, the deve- 
lopment of thought-out bases of invest-
ment and innovative policy, the imple-
mentation of state programs with the 
necessary funding, etc. Investment and 
innovative processes in the regions are 
based on the coordination of interests 
and joining the efforts of subjects, such 
as state, region and investor. 

According to N. N. Petrychko and 
S. V. Prokhorchuk, “the mechanism of 
state influence on favorable investment 
and innovative climate and implemen-
tation of the technical re-equipment 
policy consists of three vectors: crea-
tion of special financial mechanisms for 
support of such activities, the formation 
of the appropriate investment and in-
novative infrastructure, use of indirect 
methods of support” [1, p. 222]. 

According to Art. 11 of the Law of 
Ukraine “On Investment Activity”, “the 
state regulation of investment activity 
is carried out for implementation of the 

economic, scientific and technical and 
social policies, based on the goals and 
indicators of economic and social de-
velopment of Ukraine, state and regio- 
nal economic development programs, 
state and local budgets, in particular, 
amounts of funding of the investment 
activities stipulated therein” [2]. 

State regulation of investment ac-
tivity is aimed at control of not only 
state investments, but also regulation 
of investment activity conditions and 
monitoring of the actions of all inves-
tors and participants of the investment 
process. 

According to the current legislation, 
the state management of the invest-
ments is carried out directly by state 
authorities and includes the process of 
planning, determining the conditions 
for implementation and fulfillment of 
obligations of investing the budget and 
out-of-budget funds. 

The mechanism of state regulation 
of the investment activity in Ukraine is 
carried out as follows [2]:

• submission of financial assistance 
in the form of grants, subsidies, subven-
tions, budget loans for the development 
of particular regions, industries, pro-
ductions;

• state norms and standards; 
• measures for the development and 

protection of economic competition;
• denationalization and privatiza-

tion of property;
• definition of conditions of use of 

land, water and other natural resources;
• pricing policies;
• implementation of state expert re-

views of investment projects;
• other measures.
The Law of Ukraine “On Innova-

tive Activity” “defines the legal, eco-
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nomic and organizational principles of 
state regulation of innovative activi- 
ty in Ukraine, establishes the forms of 
stimulation of innovative processes by 
the state and is aimed at supporting the 
development of the Ukrainian economy 
in an innovative way. The main goal of 
the state innovative policy is to cre-
ate the socio-economic, organizational 
and legal conditions for the effective 
regeneration, development and use of 
the country’s scientific and technical 
potential, ensuring the introduction 
of modern environmentally friendly, 
safe, energy-saving and resource-saving 
technologies, production and sales of 
new types of competitive products” [3]. 

The mechanism of state regulation 
of innovative activity is carried out by 
[3]:

• identification and support of pri-
ority directions of innovative activity;

• formation and implementation of 
state, branch, regional and local inno-
vative programs;

• creation of a regulatory framework 
and economic mechanisms to support 
and stimulate the innovative activities;

• protection of rights and interests 
of innovative activity subjects;

• financial support for implementa-
tion of innovative projects;

• stimulation of commercial banks 
and other financial and credit institu-
tions which finance the implementa-
tion of innovative projects;

• establishment of preferential taxa-
tion of innovative activity subjects;

• support of the functioning and de-
velopment of modern innovative infra-
structure.

Based on the abovementioned me- 
chanisms of state regulation of invest-
ment and innovative processes, it fol-

lows that they should flexibly combine 
all levers, both economic and adminis-
trative. According to certain conditions, 
depending on the strategic changes, the 
instruments of state influence should 
provide for the tactical changes.

To understand fully the complete-
ness of state’s participation in the in-
vestment and innovative process, we 
turn to statistics. Thus, the main source 
of financing of capital investments re-
mains their own financial resources 
of business entities, at the expense of 
which 69,4 % of investments were ab-
sorbed in 2016. The share of bank loans 
and other loans in the total amount 
of investments amounted to 7,1 %.  
9,4 % of capital investments have been 
absorbed at the expense of the state 
and local budgets. The share of the 
funds of foreign investors amounted to  
2,9 % of all investments, while the share 
of population for housing construction 
was 8,9 %. Other sources of funding are 
2,3 % (see fig.).

Consequently, Ukraine remains at-
tractive state for investments, is well-
integrated into the world economy, 
but the violation of macro-stability in 
foreign markets affects the investment 
and innovative processes in Ukraine 
[4].

In order to effectively achieve the 
goal and fulfill the tasks set for the state 
in the area of regulation of investment 
and innovative processes, we believe 
that it is worth using such a form of 
state regulation, which makes it possi-
ble to combine the interests of all par-
ticipants in the investment process.

The issue of improvement of the le-
gal and organizational framework for 
enhancing the capacity of mechanisms 
for favorable investment climate and 



23

formation of a basis for preserving and 
improving the competitiveness of the 
domestic economy is relevant today for 
further improvement of the investment 
climate in Ukraine.

A number of positive steps in this di-
rection have already been taken:

1. Today, Ukraine has established a 
legal framework for investments and 
development of public-private partner-
ships. The legislation of Ukraine defines 
the guarantees of activity for investors, 
economic and organizational funda-
mentals of public-private partnership 
realization in Ukraine.

2. The national regime of investment 
activity is applied to foreign investors 
in Ukraine, i.e. equal conditions of ac-
tivity with domestic investors are pro-
vided. Foreign investments in Ukraine 
are not subject to nationalization. 

3. In order to increase the protec-
tion of foreign investments, the Law 
of Ukraine № 1547 dated 16.03.2000 
ratified the Washington Convention of 
1965 on the procedure for settlement of 
investment disputes between the states 
and foreign persons. 

4. Intergovernmental agreements 
on promotion and mutual protection of 
investments signed and ratified by the 

Distribution of capital investments by sources of funding in 2016, %

Verkhovna Rada of Ukraine with more 
than 70 countries of the world [4].

5. In order to simplify the proce-
dure for attraction of the foreign in-
vestments and preclusion of evidences 
of corruption at the moment of their 
state registration, the Law of Ukraine  
№ 1390-VIII “On Amendments to 
Some Legislative Acts of Ukraine on 
Cancellation of Mandatory State Regi- 
stration of Foreign Investments” was 
adopted on 31.05.2016 [5] .

In addition, the Decree of the Presi-
dent of Ukraine dated August 29, 2016, 
№ 365/2016 approved the provisions 
on the National Investment Council. 
The main tasks of the Council are [6]:

• development of proposals on sti- 
mulation and development of invest-
ment activity in Ukraine, formation of 
attractive investment image of Ukraine, 
including taking into account the best 
international practice;

• assistance in formation of the main 
directions of the state policy on improv-
ing the investment climate in Ukraine;

• elaboration of proposals on strate-
gic directions of investment potential 
development in Ukraine, stimulation of 
foreign and national investments in the 
development of the state’s economy;
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• study of initiatives and potential 
proposals for investment projects, as 
well as practices of interaction between 
investment subjects and public au-
thorities; analysis and generalization of 
problems hindering the investments in 
the economy of Ukraine, preparation of 
proposals on ways for their solution, in 
particular concerning the measures for 
promotion of the protection of inves-
tors’ rights;

• participation in the elaboration of 
draft legislation on investment activi-
ties.

Funding of significant research in-
vestment and innovative processes 
should be carried out by the state in or-
der to determine the priority directions 
of scientific and technological and in-
novative activity. This is necessary for 
implementation of particular actions 
and purposeful policy of the govern-
ment and for business structures as a 
support of the state to business entities 
in search of the entry of domestic high-
tech and high-intellectual products in-
to the world market. For this purpose it 
is necessary to use the maximum capac-
ity of the domestic scientific and tech-
nical potential. 

Therefore, it is expedient to improve 
the mechanism of state regulation of 
investment and innovative processes, 
namely [7, p. 16]:

• Updating of the Concept of scien-
tific and technological and innovative 
development of Ukraine;

• making significant changes to the 
current legislation of Ukraine concern-
ing stimulation of investment and in-
novative activity in accordance with 
modern economic conditions;

• constant monitoring of existing 
regulations and projects which have an 

impact on investment and innovative 
activities;

• monitoring of elements of invest-
ment and innovative potential of all re-
gions of the country;

• creation of a uniform information 
and technological complex on the basis 
of regional centers for monitoring of the 
intellectual product and resource mar-
kets of the region;

• to increase concessional lending of 
business entities engaged in investment 
activity;

• to evaluate the possibility of ef-
fective implementation of projects 
by reducing the time for preliminary 
examinations and issue of certifi-
cate of scientific feasibility, technical  
and commercial attractiveness of  
projects, in order to include these pro-
jects into state, regional, municipal 
and corporate energy saving prog- 
rams, as well as to conduct rating  
researches on the consumer value of 
projects.

Conclusion and prospects for fur-
ther research. Investment and inno-
vative activity is an important area in 
the development of any country and 
Ukraine is not exception. The exist-
ing mechanisms of state regulation of 
investment and innovative processes 
are not effective and not sufficiently 
adapted to the current conditions of 
economy. The main problem in this 
direction is insufficient public fund-
ing of these processes. However, our 
study demonstrates that our country 
takes steps to improve the investment 
climate, they should be more activated 
and the institutional conditions for  
the implementation of investment 
and innovative projects should be im-
proved.
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ЗагроЗи  ФінансовіЙ  БЕЗпЕЦі  
та  Їх  класиФікаЦія

Анотація. Обґрунтовано, що питання щодо класифікації загроз фінан-
совій безпеці підприємств установ та організацій потребують більш деталь-
ного аналізу. Передусім необхідно розділити питання загроз, що виникають 
стосовно фінансової безпеки, на суб’єктивні та об’єктивні. Потрібно зверну-
ти увагу, що суб’єктивні та об’єктивні загрози можуть розглядатися як з точ-
ки зору економістів, так і з точки зору юристів. Пропонується розглянути 
цю різницю. 

До об’єктивних належать загрози не пов’язані з діяльністю суб’єктів пра-
ва. Вони виникають незалежно від людей — несподівано і непрогнозовано. 
Об’єктивними загрозами для фінансової безпеки вважають землетруси, по-
вені, засухи, низькі та високі температури, які вимагають великих витрат ма-
теріальних ресурсів для збереження робочого циклу підприємств та життя і 
здоров’я людей, а також інші природні явища, такі як сильний вітер, нашестя 
саранчі, епідемії та епізоотії. Частина таких об’єктивних загроз може бути 
певною мірою прогнозована, наприклад, погодні умови, зливи, сильний вітер 
тощо, але не завжди можна передбачити наслідки та перебіг того чи іншого 
природного явища.

До суб’єктивних загроз фінансовій безпеці пропонується відносити за-
грози, що виникають в результаті дій певних суб’єктів. При цьому тут мож-
на виділяти як безпосередні суб’єктивні загрози так опосередковані. На-
приклад, низький рівень кваліфікації персоналу, що забезпечує фінансові 
правовідносини на підприємстві, може бути водночас як безпосередньою 
загрозою для фінансової безпеки, тобто можуть виникати проблеми у фі-
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нансовій сфері одразу, але також цей фактор може впливати на подальший 
стан фінансової безпеки підприємств, установ та організацій.

Запропоновано визначити один з видів класифікації суб’єктивних загроз, 
що залежить від правового регулювання підприємницькій діяльності з боку 
законодавців та уряду та наслідки впливу таких загроз на діяльність підпри-
ємств, установ та організацій.

Загрози для фінансової безпеки пропонується також поділяти на зовніш-
ні та внутрішні, які можуть виникати в результаті як неправомірних дій дер-
жавних органів, так і низької організації діяльності підприємств, установ та 
організацій.

При цьому внутрішні загрози поділено на три рівні: високий, значний, 
середній та малозначний.  

Загрози можуть розрізнятися і за об’єктами посягань, що впливають на 
стан фінансової безпеки 

Окремим видом загроз є загрози інформації, яка тісно пов’язана з фінан-
совою безпекою. Ці загрози можуть бути спрямовані на викрадення конфі-
денційної інформації, що стосується руху фінансів, внесення вірусів та ін-
ших програм, що можуть шкодити фінансовій звітності, втручання до бази 
інформаційного забезпечення підприємств та використання її з метою кра-
діжок. 

Можна також класифікувати загрози для фінансової безпеки за етапами 
виробничої діяльності підприємств та організацій.

Загрози можуть поділятися на ті, що можуть здійснитися з великою віро-
гідністю, та ті, що існують, але не можуть бути здійсненими. 

Виокремлюються також технологічні загрози, кадрові, інформаційні та 
деякі інші. 

Загалом кількість загроз на сьогодні є великою і зростає. З’являються 
нові види загроз для фінансової безпеки, що можуть виникати залежно від  
держави, розвитку підприємств, рівня підготовки персоналу, конкурентів  
та ін.

Як наслідок, одним із шляхів попередження впливу загроз для фінансо-
вої безпеки запропоновано здійснити ретельний підхід до організації служб 
безпеки підприємств, установ та організацій.

Ключові слова: фінансова безпека, суб’єктивні та об’єктивні загрози, 
внутрішні та зовнішні загрози, загрози на різних етапах функціонування 
підприємств, загрози за об’єктами посягань.

THREATS  TO  FINANCIAL  SECURITY  AND  THEIR  
CLASSIFICATION

Abstract. It is substantiated that issues of classification of threats to financial 
security of enterprises, institutions and organizations are subject to more detailed 
analysis. First of all, it is necessary to separate the issues of threats posed by finan-
cial security to subjective and objective ones. It should also be borne in mind that 
subjective and objective threats can be considered both from the point of view of 
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economists and from the point of view of lawyers. The article proposes to consider 
this difference. Traditionally to objective threats are placed those that are not re-
lated to the activities of subjects of law. They arise independently of the will of 
people and may occur unexpectedly and are not predictable.

Objective causes of threats to financial security are earthquakes, floods, 
droughts, low and high temperatures, which require high costs of material re-
sources to maintain the business cycle of enterprises, as well as to preserve life and 
health of people. Other objective phenomena such as strong wind, locusts, epi-
demics and epizootics are also included in objective reasons. Some of these objec-
tive threats may be somewhat predictable, for example, weather conditions, heavy 
rainfall, strong winds, etc. but you can not always predict the consequences and 
course of this or that natural phenomenon.

It is proposed to subjective threats to financial security to relate the threats 
that arise as a result of actions of certain entities. In this case, it is possible to  
distinguish between direct subjective threats so mediated. For example, a low 
level of personnel qualification that provides financial legal relations at an  
enterprise can be simultaneously a direct threat to financial security, that is, there 
may be problems in the financial sphere at once, but this factor can also affect the 
further financial security of enterprises, institutions and organizations.

It is proposed to define as one of the types of classification of subjective threats, 
which depends on the legal regulation of entrepreneurial activity by legislators 
and government and the consequences of the impact of such threats on the activi-
ties of enterprises, institutions and organizations.

The threats to financial security are also proposed to be divided into external 
and internal ones, which may arise as a result of unlawful actions of state bodies 
and low level of organization of the activities of enterprises, institutions and or-
ganizations.

At the same time, internal threats are divided into three levels. One of the ways 
to classify threats to financial security is also the severity of the consequences in 
the event of these threats becoming practical actions. It is proposed to divide these 
threats into high, significant, medium and minor ones.

Threats may also differ in objects of attacks that affect the financial secu- 
rity.

A separate type of threat is the threat to information that is closely linked to 
financial security. These threats can be directed to the steeling of confidential in-
formation relating to the movement of finance, making viruses and other programs 
that may affect the financial statements or penetration to the base of information 
to enterprises and use it for the purpose of theft.

It is also possible to classify the threats to financial security by the stages of 
production activity of enterprises and organizations.

Threats can be divided into those that can be realized with high probability, 
and those that exist, but can not be realized.

There are also technological threats, personnel, information and a number of 
others.
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In general, the number of threats is large and it is growing. There are new types 
of threats to financial security that may arise depending on the state, enterprise 
development, level of personnel training, competitors, etc.

As a result, one of the ways to prevent the impact of threats to financial secu-
rity is to implement a careful approach to the organization of security services of 
enterprises, institutions and organizations.

Keywords: financial security, subjective and objective threats, internal and 
external threats, threats at different stages of operation of enterprises, threat of 
objects of encroachment.

Постановка проблеми. Останнім 
часом багато науковців та аналітиків 
приділяють увагу фінансовій безпе-
ці, справедливо вважаючи, що вона є 
однією з головних складових безпе-
ки підприємництва в цілому. Разом з 
тим не завжди аналізуються загрози, 
які існують для фінансової безпеки, а 
часом і кількість зменшується, хоч їх 
спектр є досить великим. У більшості 
випадків загрози фінансовій безпеці 
співпадають з загрозами економічної 
безпеки. Проте, можливо визначати 
і специфічні загрози для фінансової 
безпеки. Насамперед потрібно роз-
діляти поняття “фінансова безпека” 
та “безпека підприємств”, “безпека 
підприємницької діяльності”, “еко-
номічна безпека” та ряд інших, що 
тісно пов’язані і є складовими у сфері 
забезпечення стабільного існування 
підприємств. Фінансова безпека під-
приємства є однією з головних умов 
стабільної, успішної і довготривалої 
роботи підприємства поряд з іншими 
і вона забезпечується специфічними 
методами.

Аналіз основних досліджень і 
публікацій. В юридичній науці, а 
саме в галузі фінансового права, пи-
тання фінансової безпеки розгля-
далися досить часто [1–3]. Разом з 

тим у більшості наукових праць та в 
навчальних посібниках [4] не завж-
ди аналізувалися загрози фінансовій 
безпеці, а також причини їх виник-
нення, і не робилися спроби їх кла-
сифікації. В більшості випадків такі 
загрози визначалися для економічної 
безпеки [5], а оскільки вважається 
що фінансова безпека є однією з го-
ловних складових економічної без-
пеки, то загрози економічній безпеці 
тотожні загрозам фінансовій безпеці 
[6–8]. Проблеми фінансової безпе-
ки розглядалися як представниками 
юридичної, так і економічної наук [9]. 

Мета статті — проаналізувати пи-
тання економічної та юридичної на-
уки, що стосуються загроз економіч-
ній та фінансовій безпеці.

Виклад основного матеріалу. 
Загалом загрози фінансовій безпе-
ці з точки зору права поділяють на 
суб’єктивні та об’єктивні [10]. До 
об’єктивних загроз належать ті, що 
не пов’язані з діяльністю суб’єктів 
права. Вони виникають незалежно 
від людей — несподівано і непрогно-
зовано [11]. Об’єктивні загрози — це 
фактори, що впливають на суспіль-
ство, на діяльність людей, але вони 
не можуть бути прогнозовані і перед-
бачені.
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Об’єктивними загрозами вважа-
ють землетруси, повені, засухи, низь-
кі та високі температури, а також ін-
ші природні явища, такі як сильний 
вітер, нашестя саранчі, епідемії та 
епізоотії, запобігання яким вимагає 
великих витрат матеріальних ресур-
сів для збереження робочого циклу 
підприємств, життя і здоров’я людей. 
Вони можуть бути певною мірою 
прогнозовані, але не завжди можна 
передбачити наслідки та перебіг того 
чи іншого природного явища.

До суб’єктивних загроз фінансо-
вій безпеці належать всі загрози, що 
залежать від дій та волі суб’єктів, 
які впливають на фінансову безпеку. 
При цьому можна виділяти як без-
посередні суб’єктивні загрози, так і 
опосередковані. Наприклад, низький 
рівень кваліфікації персоналу, що за-
безпечує фінансові правовідносини 
на підприємстві, може бути водночас 
як безпосередньою загрозою для фі-
нансової безпеки, тобто можуть ви-
никати проблеми у фінансовій сфері 
одразу, але також цей фактор може 
впливати на подальший стан фінан-
сової безпеки.

Суб’єктивних факторів існує 
багато і вони можуть також класи-
фікуватися за різними підставами. 
Можна виокремити загрози, що ви-
никають внаслідок діяльності уряду, 
законодавчих та фінансових уста-
нов, які можуть викликати такі види 
загроз:

• загальноекономічну кризу та не-
стабільну ситуацію як в країні, так і в 
окремих регіонах;

• виникнення нестабільності у 
сфері фінансової, податкової, кредит-
ної, валютної і страхової політики;

• зростання рівня інфляції;

• нестабільність нормативної ба-
зи, яка визначає фінансові правовід-
носини;

• брак коштів для підтримки під-
приємств, низький рівень інвестицій;

• зміна процентних ставок за кре-
дитами, пониження рівня кредиту-
вання.

В окремих випадках такі загрози  
для фінансової безпеки називають 
зовнішніми, адже вони викликані зо-
внішніми чинниками.

З іншого боку, іноді до зовнішніх 
загроз відносять розкрадання, яке 
вчинено сторонніми особами, викра-
дення технологічної та іншої інфор-
мації, недобросовісна конкуренція, 
незаконні дії кримінальних струк-
тур, незаконні дії правоохоронних 
органів, які не сприяють розвитку 
підприємництва та багато інших.

Ми можемо об’єднати зовнішні 
загрози у певні блоки, що формують-
ся державними структурами та кре-
диторами, кримінальними елемента-
ми, конкурентами, ін.

Існують також і різні визначення 
внутрішніх загроз для фінансової 
безпеки. Їх також можна поділити на 
кілька рівнів.

До першого рівня пропонуємо 
віднести організаційні ризики, такі 
як некваліфіковане управління під-
розділами і підприємствами в ціло-
му, низька дисципліна праці, розго-
лошення інформації, яка становить 
комерційну таємницю і впливає на 
стан фінансової безпеки.

До другого рівня можна віднести 
недоліки у плануванні та стратегії 
діяльності підприємств. Це помилки 
у стратегічному плануванні, неква-
ліфікована маркетингова політика, 
прорахунки в ціновій політиці, не- 
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ефективна робота внутрішнього ау-
диту та інших перевірок, непродума-
ні угоди, які впливають на фінансову 
безпеку.

До третього рівня пропонується 
віднести технічні причини виник-
нення загроз для фінансової безпе-
ки. До таких загроз можна віднести: 
слабке технічне забезпечення під-
приємств, відсутність як планів, так 
і практичних кроків щодо модерні-
зації, застарілі технологічні процеси, 
перевищення витрат газу, електрич-
ної та інших видів енергомістких ма-
теріалів.

Одним зі шляхів класифікації за-
гроз для фінансової безпеки є також 
шлях визначення тяжкості наслідків 
у разі, коли вони виникають на прак-
тиці. Пропонується ділити ці загрози 
на високий, значний, середній та ма-
лозначний.  

Загрози можуть розрізнятися і за 
об’єктами посягань. Це можуть бути 
загрози для ресурсів підприємств,  
призводять до фінансових втрат, за-
грози для працюючих на підприєм-
стві, тобто загрози для персоналу, 
загрози щодо нерухомості підпри-
ємств установ та організацій, а саме 
пошкодження підприємств, підпали, 
отруєння води та інших субстанцій, 
пошкодження систем охорони зв’яз-
ку, крадіжки та виведення з ладу тех-
нологічного устаткування.

Об’єктами посягань можуть бути 
також фінансові документи, що мо-
жуть бути викрадені, знищені, підмі-
нені та ін. Як частину загроз для фі-
нансової безпеки можемо розглядати 
також загрози щодо валюти, грошо-
вих коштів, місць їх зберігання та ін.

Окремим видом загроз можна ви-
ділити загрози щодо інформації, яка 

тісно пов’язана з фінансовою безпе-
кою. Ці загрози можуть бути спря-
мовані на викрадення конфіденцій-
ної інформації, яка стосується руху 
фінансів, внесення вірусів та інших 
програм, що можуть шкодити фінан-
совій звітності, проникнення до бази 
інформаційного забезпечення під-
приємств та використання її з метою 
крадіжок. 

Деякі дослідники виокремлюють 
також види загроз, що виникають на 
різних етапах виробничої діяльності 
підприємств установ та організацій 
[11].

Виділяють загрози, які виника-
ють на початку підприємницької  
діяльності, під час функціонування 
підприємств установ та організацій, 
виробничому етапі, етапі перевезен-
ня продукції, етапі реалізації та збуту 
продукції та етапі фінансових розра-
хунків. Можна погодитися з такою 
класифікацією, адже методи протидії 
та створення загроз для фінансової 
безпеки в різних періодах підприєм-
ницькій діяльності.

Наприклад, на етапі реєстрації 
підприємств такі загрози можуть 
бути викликані корупційними ді-
ями чиновників, які вимагатимуть 
хабарі за реєстрацію підприємств чи 
надання дозволів. На другому етапі 
це можуть бути технологічні та інші 
проблеми, пов’язані з виробництвом, 
крадіжка складових продукції та інші 
дії, які можуть загрожувати фінан-
совій безпеці  підприємств. На етапі 
перевезення продукції загрозами для 
фінансової безпеки можуть бути ша-
храйство перевізників, крадіжки та 
псування товарів і матеріалів. Загро-
зами для фінансової безпеки на етапі 
реалізації продукції можуть бути та-
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кож крадіжки, шахрайство, занижен-
ня цін та ін.

Загрози можуть поділятися на ті, 
які можуть здійснитися з великою ві-
рогідністю, та такі які існують, але не 
можуть бути здійсненими. 

Існує також класифікація загроз 
для фінансової безпеки за об’єкта-
ми посягань. Окремі з них є безпо-
середніми загрозами для фінансової 
безпеки, а інші загрожують фінан-
совій безпеці опосередковано. На-
приклад, загрози для персоналу, 
можуть не впливати безпосередньо 
на стан фінансової безпеки, проте 
відсутність фахівців, яких викрали, 
їх хвороба чи інші проблеми можуть 
впливати на стан фінансової безпе-
ки. Крім того загрози для персоналу 
можуть виражатися у промисловому 
шпіонажі, отримання конфіденцій-
ної інформації шляхом підкупу, по-
гроз та інших методів впливу.

Технологічні загрози та загрози 
для будівель споруд, місць зберіган-
ня товарів, також можуть класифі-
куватися як загрози для фінансової 
безпеки, адже на їх відновлення та 
ремонт можуть витрачатися певні 
суми, які не передбачені фінансови-
ми планами підприємств. 

Особливими загрозами для фі-
нансової безпеки в сучасному світі є 
загрози інформаційній безпеці, адже 
через інформаційні мережі можуть 
викрадатися грошові кошти та ін-
формація, яка може суттєво вплива-
ти на стан фінансової безпеки.

Загрози можуть також класифіку-
ватися за суб’єктами, які їх створю-
ють. Це можуть бути власні співро-
бітники, які можуть продавати певну 
інформацію, недобросовісні конку-
ренти, кримінальні структури, чино-

вники, які можуть впливати на стан 
розподілу замовлень та ін. 

Існує класифікація загроз за спря-
мованістю. Виокремлюють загрози 
які в разі їх здійснення можуть на-
нести прямі збитки підприємствам, а 
також ті, які нанесуть невеликі збит-
ки опосередковано через певний час. 

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Перерахувати всі 
види загроз для фінансової безпеки 
практично неможливо, адже вони 
можуть бути такими, що не визнача-
ються на початковому етапі і стають 
відомими у процесі діяльності під-
приємств. 

Разом з тим, у питаннях проти-
дії всім загрозам вирішальну роль 
мають відігравати служби безпеки 
підприємств установ та організацій. 
Головним напрямом діяльності та-
ких формувань насамперед має стати 
завдання створення класифікації за-
гроз, які можуть впливати на фінан-
сову безпеку та розроблення форм і 
методів протидії таким загрозам. З 
метою забезпечення фінансової без-
пеки є необхідність розробити стра-
тегію забезпечення фінансової без-
пеки. Побудова такої стратегії має 
включати такі принципи: єдності 
(суспільної, економічної, політич-
ної та ін.), своєчасності та адекват-
ності реагування, виділення шляхів 
виникнення загроз та ефективності 
протидії. 

Існують приклади розроблення 
стратегії забезпечення фінансової 
безпеки, яка включає в себе загальну 
мету, конкретні завдання, розрахо-
вані на короткий та довгий термін.  
У стратегії мають бути передбачені 
всі перелічені загрози. При цьому їх 
потрібно поділити на реальні, мож-
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ливі та ті, що можуть виникати в рід-
кісних випадках.
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відповідалЬністЬ  суБ’Єктів  
господарювання  у  сФЕрі  капіталЬного 

БудівниЦтва

Анотація. Капітальне будівництво — це процес створення нових, рекон-
струкція, розширення й технічне переоснащення діючих виробничих та інф-
раструктурних об’єктів підприємств або інших первинних суб’єктів госпо-
дарювання.

До сфери капітального будівництва належать:
1) спорудження будівель та об’єктів виробничого та невиробничого (со-

ціального) призначення;
2) монтаж виробничого й невиробничого устаткування та інших засобів 

праці й соціальної діяльності;
3) проектно-пошукові та інші підготовчі роботи, пов’язані зі споруджен-

ням нових і реконструкцією функціонуючих об’єктів виробничого й соці-
ального призначення;

4) капітальний і відновлюваний ремонти будівель і споруд виробничого 
та соціального призначення.

Планування капітального будівництва об’єктів виробничого й соціаль-
ного призначення має певні особливості. Основу планування капітального 
будівництва виробничих об’єктів становлять розрахунки введення в дію ви-
робничих потужностей, основних фондів і кошторисної вартості будівниц-
тва (реконструкції, розширення) відповідних об’єктів. Головна мета й кінце-
вий результат капітального будівництва — введення в дію нових виробничих 
потужностей. 

Обґрунтовано та визначено правове регулювання господарської відпові-
дальності суб’єктів господарювання, визначені форми такої відповідально-
сті, схарактеризовані види відповідальності та їх наслідки у разі порушення 
суб’єктами господарювання норм, що стосуються капітального будівництва. 
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Зазначено, що підприємства, які створюють технічні умови щодо інже-
нерного забезпечення об’єкта будівництва, несуть відповідальність у вигля-
ді штрафу за подання недостовірної інформації у складі раніше наданих тех-
нічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, відмову у 
наданні технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва 
або порушення строку їх надання; неукладення договору про забезпечення 
об’єкта будівництва на підставі наданих технічних умов або непідключен-
ня об’єкта будівництва до інженерних мереж згідно з технічними умовами 
та укладеним договором про забезпечення об’єкта будівництва — у розмірі 
дев’яноста мінімальних заробітних плат.

Ключові слова: суб’єкти господарювання,  відповідальність, капітальне 
будівництво.

RESPONSIbILITY  OF  bUSINESS  ENTITIES  IN  THE  FIELD  
OF  CAPITAL  CONSTRUCTION

Abstract. Capital construction is the process of creation of new, reconstruc-
tion, expansion and technical re-equipment of existing production and infrastruc-
ture facilities of enterprises or other primary economic entities.

The sphere of capital construction include:
1) construction of buildings and facilities for industrial and non-industrial (so-

cial) purposes;
2) installation of production and non-production equipment and other means 

of labor and social activities;
3) design and survey and other preparatory work related to the construction of 

new and reconstruction of functioning industrial and social facilities;
4) major repairs and rehabilitation of buildings and structures of industrial and 

social purpose.
Planning of capital construction of industrial and social facilities has certain 

features. The basis of planning of capital construction of production facilities is 
the calculations of commissioning of production facilities, fixed assets and the es-
timated cost of construction (reconstruction, expansion) of the relevant facilities. 
The main goal and the final result of capital construction is the commissioning of 
new production facilities. 

The article substantiates and defines the legal regulation of economic respon-
sibility of business entities, defines the forms of such responsibility, describes the 
types of such responsibility and their consequences in case of violation by business 
entities of norms relating to capital construction.

It is noted that the enterprises providing the technical conditions for the en-
gineering provision of the construction object are liable in the form of a fine for 
submitting false information in the structure of the previously provided techni-
cal specifications for the engineering provision of the construction object, the re-
fusal to provide technical specifications for the engineering support of the object 
of construction or violation of the term of their provision; failure to conclude an 
agreement on the provision of the construction object on the basis of the technical 
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specifications provided or the connection of the construction object to the engi-
neering networks in accordance with the technical conditions and the contract 
concluded on the provision of the construction object — in the amount of ninety 
times the minimum wage.

Keywords: business entities, responsibility, capital construction.

Постановка проблеми. До право-
вого регулювання відповідальності 
за порушення у капітальному бу-
дівництві належать такі нормативні 
акти, як Закон України “Про архі-
тектурну діяльність” (ст. 32 якого 
визначає, що порушення законодав-
ства про архітектурну діяльність тяг-
не дисциплінарну, адміністративну, 
цивільно-правову або кримінальну 
відповідальність згідно із законами 
України) [3].

До суб’єктів господарських від-
носин у галузі капітального будів-
ництва у разі вчинення ними певних 
правопорушень ст. 322 ГК України 
передбачає відповідальність у вигля-
ді: відшкодування збитків і штраф-
них санкцій. В ній зазначено: “За не-
виконання або неналежне виконання 
зобов’язань за договором підряду на 
капітальне будівництво винна сторо-
на сплачує штрафні санкції, а також 
відшкодовує другій стороні збитки 
(зроблені другою стороною витрати, 
втрату або пошкодження її майна, не-
одержані доходи) в сумі, не покритій 
штрафними санкціями, якщо інший 
порядок не встановлено законом. Не-
доліки, виявлені при прийнятті робіт 
(об’єкта), підрядник зобов’язаний 
усунути за свій рахунок у строки, по-
годжені з замовником” [2].

У разі порушення строків усунен-
ня недоліків підрядник несе відпові-
дальність, передбачену договором.

Аналіз основних досліджень і 
публікацій. Проблеми господар-
сько-правового регулювання від- 
повідальності суб’єктів господарю-
вання у сфері капітального будів-
ництва досліджували Є. І. Голинкер,  
Н. С. Кузнєцова, В. С. Мілаш, О. А Бе- 
ляневич, О. М. Вінник, О. В. Шапо-
валова та ін.

Участники господарських від-
носин у сфері капітального бу-
дівництва несуть господарську 
відповідальність за скоєні ними пра- 
вопорушення шляхом застосуван-
ня до них господарських санкцій на 
підставах і в порядку, передбачених 
законом. 

Метою статті є визначення форм 
та міри відповідальності суб’єктів го-
сподарювання у сфері капітального 
будівництва.

Виклад основного матеріалу. Пи-
тання відповідальності за договором 
будівельного підряду ускладнюється 
тим, що правовідносини у сфері бу-
дівництва окрім норм ЦК України 
регулюються також нормами Госпо-
дарського кодексу України.

Важливе значення має позовна 
давність для вимог, що випливають з 
неналежної якості робіт за договором 
підряду на капітальне будівництво, 
яка визначається з дня прийняття 
роботи замовником і становить:

• один рік — щодо недоліків нека-
пітальних конструкцій, а в разі якщо 
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недоліки не могли бути виявлені за 
звичайного способу прийняття робо-
ти;

• два роки;
• три роки — щодо недоліків ка-

пітальних конструкцій, а в разі якщо 
недоліки не могли бути виявлені за 
звичайного способу прийняття робо-
ти, десять років;

• тридцять років — щодо відшко-
дування збитків, завданих замовни-
кові протиправними діями підряд-
ника, які призвели до руйнувань чи 
аварій.

У сфері капітального будівництва, 
включаючи й договірні відносини, 
застосовуються такі види господар-
сько-правової відповідальності:

• відшкодування збитків — універ-
сальна форма господарсько-правової 
відповідальності, що застосовується 
в будь-яких відносинах: вертикаль-
них та горизонтальних, договірних 
та позадоговірних, проте цей вид 
відповідальності в договірних від-
носинах з капітального будівництва 
застосовується специфічно: відпо-
відно до ч. 1 ст. 322 Господарського 
кодексу України збитки, заподіяні 
Підрядником порушенням договору 
підряду на капітальне будівництво, 
підлягають відшкодуванню лише у 
вигляді прямих збитків, що вирази-
лися у зроблених другою стороною 
витратах, у втраті або пошкодженні 
її майна (не отриманий з вини пра-
вопорушника прибуток залишається 
непокритим, що не відповідає інтере- 
сам Замовника і засадам ринкової 
економіки) [2];

• стягнення неустойки (штраф-
них санкцій); використовується за-
лікова неустойка, яка сплачується за 
передбачені законом (ч. 2 ст. 231 ГК) 

та/або договором порушення сторо-
нами договірних зобов’язань;

• конфіскація — застосовується у 
випадках, передбачених законодав-
ством:

1) якщо договір підряду на ка-
пітальне будівництво визнаний не-
дійсним як такий, що укладений з 
метою, що суперечить інтересам дер-
жави і суспільства (ч. 1 ст. 208 Госпо-
дарського кодексу України);

2) у разі якщо прибуток (дохід) 
був отриманий учасником відносин з 
капітального будівництва внаслідок 
порушення встановлених законодав-
ством правил здійснення господар-
ської діяльності (ч. 1 ст. 240 Госпо-
дарського кодексу України);

• господарсько-адміністративні 
штрафи застосовуються відповідно 
до ст. 25 Закону України “Про осно-
ви містобудування” від 16.11.1992 р. 
і ст. 2 Закону України “Про відпо-
відальність за правопорушення у 
сфері містобудівної діяльності” від 
14.10.1994 р. [3].

Суб’єкти містобудування, які 
здійснюють проектування об’єктів, 
експертизу проектів будівництва, 
несуть відповідальність у вигляді 
штрафу за передачу замовнику про-
ектної документації для виконання 
будівельних робіт на об’єкті будів-
ництва, розробленої з порушенням 
вимог законодавства, містобудівної 
документації, вихідних даних для 
проектування об’єктів містобуду-
вання, будівельних норм, державних 
стандартів і правил, у тому числі за 
нестворення безперешкодного жит-
тєвого середовища для осіб з обмеже-
ними фізичними можливостями та 
інших маломобільних груп населен-
ня, незабезпечення приладами об-
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ліку води і теплової енергії, а також 
за заниження категорії складності 
об’єкта будівництва:

• проектна організація — у розмі-
рі дев’яноста мінімальних заробітних 
плат;

• експертна організація — у розмі-
рі вісімнадцяти мінімальних заробіт-
них плат.

Суб’єкти містобудування, які є 
замовниками будівництва об’єктів 
(у разі провадження містобудівної 
діяльності), або ті, що виконують 
функції замовника і підрядника од-
ночасно, несуть відповідальність у 
вигляді штрафу за такі правопору-
шення [6, с. 11]:

1) виконання підготовчих ро-
біт без повідомлення про початок їх  
виконання, а також наведення недо-
стовірних даних у такому повідом-
ленні — у розмірі п’яти мінімальних 
заробітних плат;

2) виконання будівельних ро-
біт без повідомлення про початок 
їх виконання або будівництво інди-
відуальних (садибних) житлових 
будинків, садових, дачних будин-
ків, господарських (присадибних) 
будівель і споруд, прибудов до них, 
громадських будинків І та II катего-
рій складності, закінчене у період з  
5 серпня 1992 р. до 12 березня 2011 р. 
без дозволу на виконання будівель-
них робіт; а також наведення недо-
стовірних даних у такому повідом-
ленні — у розмірі десяти мінімальних 
заробітних плат;

3) виконання підготовчих робіт 
без реєстрації декларації про поча-
ток виконання таких робіт, якщо за-
значені роботи не виконувалися на 
підставі зареєстрованої декларації 
про початок виконання будівельних 

робіт чи дозволу на виконання буді-
вельних робіт, а також наведення не-
достовірних даних у декларації про 
початок виконання підготовчих ро-
біт — у розмірі двадцяти мінімальних 
заробітних плат;

4) виконання будівельних робіт 
без реєстрації декларації про початок 
виконання таких робіт, а також наве-
дення недостовірних даних у зазна-
ченій декларації;

5) виконання будівельних робіт 
без отримання дозволу на їх вико-
нання;

6) експлуатація або використання 
об’єктів будівництва, не прийнятих в 
експлуатацію, а також наведення не-
достовірних даних у декларації про 
готовність об’єкта до експлуатації чи 
акті готовності об’єкта до експлуата-
ції;

7) незабезпечення замовником 
здійснення технічного нагляду у ви-
падках, коли такий нагляд є обов’яз-
ковим згідно із законодавством, — у 
розмірі тридцяти шести мінімальних 
заробітних плат;

8) незабезпечення замовником 
здійснення авторського нагляду у ви-
падках, коли такий нагляд є обов’яз-
ковим згідно із законодавством, — у 
розмірі сорока п’яти мінімальних за-
робітних плат;

9) неподання чи несвоєчасне по-
дання замовником інформації про 
передачу права на будівництво об’єк-
та іншому замовнику, зміну гене-
рального підрядника чи підрядника, 
осіб, відповідальних за проведення 
авторського і технічного нагляду, 
відповідальних виконавців робіт, а 
також інформації про початок вико-
нання підготовчих чи будівельних 
робіт та про введення в експлуатацію 
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розмірі вісімнадцяти мінімальних за-
робітних плат;

7) застосування будівельних ма-
теріалів, виробів і конструкцій, що 
не відповідають державним нормам, 
стандартам, технічним умовам, про-
ектним рішенням, а також тих, що 
підлягають обов’язковій сертифі-
кації, але не пройшли її, — у розмірі 
дев’яноста мінімальних заробітних 
плат;

8) виконання будівельних робіт 
з порушенням вимог будівельних 
норм, державних стандартів і пра-
вил або затверджених проектних рі- 
шень — у розмірі сорока п’яти міні-
мальних заробітних плат.

Суб’єкти містобудування, які 
здійснюють господарську діяльність, 
пов’язану зі створенням об’єктів 
архітектури, що підлягає ліцензу-
ванню, чи доручають виконання ок-
ремих видів робіт відповідальним 
виконавцям, які згідно із законодав-
ством повинні мати кваліфікаційний 
сертифікат, несуть відповідальність 
у вигляді штрафу за такі правопору-
шення:

1) здійснення господарської ді-
яльності, що підлягає ліцензуванню, 
без отримання в установленому по-
рядку ліцензії — у розмірі дев’яноста 
мінімальних заробітних плат;

2) залучення до виконання ок-
ремих видів робіт відповідальних 
виконавців, які не мають відповід-
ного кваліфікаційного сертифіката, 
у випадках, коли такий сертифікат 
є обов’язковим згідно із законодав-
ством, — у розмірі десяти мінімаль-
них заробітних плат.

Суб’єкти містобудування, які ви-
готовляють будівельні матеріали, 
вироби та конструкції, несуть відпо-

закінченого будівництвом об’єкта у 
випадках, коли подання такої інфор-
мації є обов’язковим згідно із законо-
давством, — у розмірі п'яти мінімаль-
них заробітних плат.

Суб’єкти містобудування, які ви-
конують будівельні роботи, несуть 
відповідальність у вигляді штрафу за 
такі правопорушення [6, с. 14]:

1) виконання підготовчих робіт 
без повідомлення про початок їх ви-
конання, а також наведення недосто-
вірних даних у такому повідомлен- 
ні — у розмірі трьох мінімальних за-
робітних плат;

2) виконання будівельних робіт 
без повідомлення про початок їх ви-
конання, а також наведення недосто-
вірних даних у зазначеному повідом-
ленні — у розмірі п’яти мінімальних 
заробітних плат;

3) виконання підготовчих робіт 
без реєстрації декларації про поча-
ток виконання таких робіт, якщо за-
значені роботи не виконувалися на 
підставі зареєстрованої декларації 
про початок виконання будівельних 
робіт чи дозволу на виконання буді-
вельних робіт без реєстрації декла-
рації про початок виконання таких 
робіт — у розмірі дев’яноста міні-
мальних заробітних плат;

4) виконання будівельних робіт 
без реєстрації декларації про початок 
виконання таких робіт: на об’єктах  
І категорії складності — у розмірі ві-
сімнадцяти мінімальних заробітних 
плат;

5) виконання будівельних робіт 
без отримання дозволу на їх вико-
нання:

6) ведення виконавчої документа-
ції з порушенням будівельних норм, 
державних стандартів і правил — у 
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відальність у вигляді штрафу за такі 
правопорушення:

1) виробництво або виготовлен-
ня будівельних матеріалів, виробів, 
конструкцій, які підлягають обов’яз-
ковій сертифікації, або показники 
безпеки яких наводяться в норма-
тивних документах і підлягають під-
твердженню відповідності шляхом 
сертифікації або декларування, але  
не пройшли їх, — у розмірі шістде-
сяти трьох мінімальних заробітних 
плат;

2) виробництво або виготовлення 
будівельних матеріалів, виробів, кон-
струкцій, які не відповідають вимо-
гам державних норм, стандартів. 

Суб’єкти містобудування, що за-
лучаються центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику з питань державного 
архітектурно-будівельного контро-
лю, до проведення перевірок, несуть 
відповідальність у вигляді штрафу за 
надання недостовірних чи необґрун-
тованих висновків за результатами 
таких перевірок у розмірі десяти мі-
німальних заробітних плат [7, с. 180].

Дії, передбачені вище, вчинені 
суб’єктами містобудування, яких 
протягом року було піддано стягнен-
ню за такі самі порушення, — тягнуть 
за собою накладення штрафу, визна-
ченого для відповідного порушення, 
у подвійному розмірі.

Притягнення суб’єктів містобуду-
вання до відповідальності не звіль-
няє їх від відшкодування заподіяної 
внаслідок правопорушення шкоди.

Штраф може бути накладено на 
суб’єктів містобудування протягом 
шести місяців з дня виявлення пра-
вопорушення, але не пізніш як через 
три роки з дня його вчинення.

У разі вчинення суб’єктами місто-
будування двох або більше правопо-
рушень штрафи накладають за кож-
не вчинене правопорушення окремо.

Накладати штраф від імені цен-
трального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику з 
питань державного архітектурно-бу-
дівельного контролю, мають право 
його керівник та уповноважені ним 
посадові особи центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику з питань державного 
архітектурно-будівельного контро-
лю [7, с. 181].

Господарсько-організаційні санк-
ції, що застосовуються інспекціями 
державного архітектурно-будівель-
ного контролю, які відповідно до 
своїх повноважень діють на підставі 
Порядку здійснення державного ар-
хітектурно-будівельного контролю, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.05.2011 р. а 
саме:

• винесення обов’язкових для ви-
конання приписів щодо усунення по-
рушень державних стандартів, норм 
і правил, а так само технічних умов 
або затверджених проектних рішень;

• зупинення будівельних робіт, 
які не відповідають вимогам дер-
жавних стандартів, норм і правил, 
затвердженим проектним рішенням, 
або місцевим правилам забудови на-
селених пунктів, здійснюються без 
дозволу на їх виконання, а так само 
виробництво і застосування у будів-
ництві будівельних матеріалів, ви-
робів і конструкцій, виготовлених з 
порушенням державних стандартів;

• внесення подання відповідним 
органам про анулювання або зупи-
нення дії ліцензій на право здійс-
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нення окремих видів господарської 
діяльності у будівництві суб’єктами 
господарювання, які допускають гру-
бі порушення державних стандартів, 
норм і правил, а так само технічних 
умов, затверджених проектних рі-
шень або місцевих правил забудови 
населених пунктів [4, с. 367].

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Більшість учас-
ників господарських правовідносин 
зацікавлені у правомірній поведін- 
ці — як власній, так і своїх контраген-
тів (партнерів). Адже застосування 
будь-якої юридичної, в тому числі 
господарсько-правової, відповідаль-
ності тягне для правопорушника 
негативні наслідки. Проте, правопо-
рушення у сфері господарювання є 
поширеним явищем. Наявність ти-
пових правопорушень у певних 
сферах господарського життя свід-
чить про негаразди в правовому ре-
гулюванні та/або правозастосовної 
діяльності уповноважених органів 
держави і відповідно — спонукає до 
оптимізації державного втручання в 
економіку країни. Одним з найбільш 
ефективних, за сучасного стану: еко-
номіки, правосвідомості учасників 
господарського життя, державного 
регулювання економічних процесів, 
ролі громадських організацій в еко-
номічному житті, засобів дотриман-
ня господарського правопорядку є 
відповідальність за господарські пра-
вопорушення.
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актуалЬні  проБлЕми  дЕржавного  
рЕгулювання  діялЬності,  

пов’яЗаноЇ  З  трансплантаЦіЄю

Анотація. Проаналізовано, що злочини у діяльності, пов’язаній з  тран-
сплантацією органів або тканин людини визначаються певними негативни-
ми чинниками, зокрема: наявність “тіньових” схем роботи медичних установ, 
відсутність всеукраїнського банку органів і тканин, відсутність загальнодо-
ступності медичної допомоги, недостатня кількість клінік з пересадки орга-
нів, недостатній рівень розвитку вітчизняних клінік з трансплантації органів, 
недоліки у діяльності медичних установ, неправильне уявлення в суспільстві 
про донорство, недостатній розвиток у суспільстві принципів гуманізму, а та-
кож практики добровільних пожертвувань, відсутність системи заохочення 
фізичних осіб за добровільне пожертвування органів, “трансплантаційний 
туризм” (продаж органів і тканин при виїзді за кордон), наявність “чорного 
ринку” людських органів і тканин, корупція медичних працівників, скрутне 
матеріальне становище осіб, які пропонують власні органи на продаж, чут-
ки про викрадання людей з метою продажу їхніх органів, крадіжці органів 
хірургами під час планових операцій, відсутність належної роз’яснювальної 
роботи медичних установ про правильне донорство (пожертвування орга-
нів), недостатній контроль над діяльністю медичних закладів громадськими 
організаціями, наявність можливостей для роботи з продажем їхніх органів, 
невпевненість людей в ярмарку медичної допомоги, наявність релігійно за-
боронених, неадекватних жорстких санкцій, кримінальних законів про здійс-
нення незаконних трансплантацій органів тощо.

Обґрунтовано, що перелік проблем не буде вирішеним лише з прийняттям 
нового законодавства у діяльності, пов’язаній з трансплантацією в Україні. 
Насамперед, слід розробити  на державному рівні комплексний організацій-
но-правовий механізм охорони та захисту прав і законних інтересів суб’єктів 
суспільних відносин, що виникають у процесі підготовки та безпосереднього 
проведення операцій з донорами.
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ACTUAL  PRObLEMS  OF  PUbLIC  REGULATION  
OF  ACTIVITIES  RELATED  TO  TRANSPLANTATION

Abstract. The article analyzes that crimes in the activity connected with the 
transplantation of organs or tissues of a person are determined by certain nega-
tive factors, in particular: the presence of “shadow” schemes of work of medical 
institutions, the absence of an all-Ukrainian bank of organs and tissues, the lack of 
universal access to medical care, insufficient number of clinics organ transplants, 
insufficient level of development of domestic clinics for transplantation of organs, 
shortcomings in the activities of medical institutions, misunderstandings in so-
ciety about donation, insufficient the development of the principles of humanity 
in society, as well as the practice of voluntary donations, the lack of a system for 
encouraging individuals to volunteer donations, transplant tourism (the sale of 
organs and tissues when traveling abroad), the presence of the “black market” of 
human organs and tissues, the corruption of health workers , difficult financial 
situation of persons offering their own bodies for sale, rumors of kidnapping peo-
ple for the purpose of selling their organs, theft of surgeons during scheduled op-
erations, lack of proper The clarification of the work of medical institutions about 
the proper donation (donation of organs), insufficient control over the activities 
of medical institutions by public organizations, the availability of opportunities 
for the sale of their organs, the uncertainty of people at the fair, medical assistance, 
the presence of religiously forbidden, inadequate harsh sanctions, criminal laws on 
the implementation illegal organ transplants, etc.

It is substantiated that the list of problems mentioned above will not be solved 
only by the adoption of new legislation in the field of transplantation activities in 
Ukraine. First of all, a comprehensive organizational and legal mechanism for the 
protection and protection of the rights and legitimate interests of the subjects of 
social relations that arise in the process of preparation and direct conduct of op-
erations with donors should be developed at the state level.

Keywords: state regulation, activity connected with transplantation, dona-
tion of organs, principles of humanism, donation.

Постановка проблеми. У кон-
тексті сучасних ринкових транс- 
формаційних процесів, посилення 
впливу факторів ризикованості та 
невизначеності, пов’язаних із зміна-
ми як зовнішнього, так і внутрішньо-
го середовища, ситуація, що склала-
ся з трансплантацією в Україні, на 

жаль доволі критична. Незважаючи 
на глибокі історичні традиції, наяв-
ний кадровий та науковий потен- 
ціал в останнє десятиріччя розвиток 
клінічної трансплантології загаль-
мувався та фактично знаходиться в 
стагнації. Таким чином, відродження 
вітчизняної трансплантації можливо 
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лише завдяки поєднанню державної 
політики, активній діяльності гро-
мадських і благодійних організацій, 
наполегливій роботі практичних лі-
карів та представників міністерства 
охорони здоров’я.

Аналіз основних досліджень і пу-
блікацій. Науковою розробкою цієї 
проблеми займалися як зарубіжні  
(І. Горелик, А. Декастелло, Д. Кар-
рел, К. Ландшайтер, В. Сальніков, 
А. Штурлі та ін.), так і вітчизняні 
дослідники (М. Білинська, І. Дра-
ган, Л. Жаліло, Е. Комісаренко,  
С. Мокрєцов, С. Пак, Я. Радиш,  
О. Радченко, Є. Романенко, І. Со-
лоненко, Г. Терешкевич, І. Чаплай,  
В. Шульга та ін.), проблематика ста-
новлення та розвитку механізмів 
державного регулювання діяльності, 
пов’язаної з трансплантацією, при-
вертає особливу увагу науковців в 
останні десятиріччя. Але на сьогод-
ні комплексних досліджень, при-
свячених комплексному розгляду 
актуальних проблем формування 
державного регулювання діяльності, 
пов’язаної з трансплантацією, дуже 
мало.

Мета статті — розкрити актуаль-
ні проблеми питань щодо розвитку 
державного регулювання діяльності, 
пов’язаної з трансплантацією. 

Виклад основного матеріалу. 
Розглядаючи досвід розвинених кра-
їн, можна вести мову про те, що тран-
сплантація органів є стандартним 
лікуванням багатьох захворювань 
нирок, серця, печінки, легенів, киш-
ківника тощо. Україна на 20–25 років 
відстає від розвитку трансплантації 
органів. Нині в Україні існують лише 
п’ять  центрів трансплантації, в яких 
виконуються трансплантації нирок, 

печінки та серця (остання тран-
сплантація серця була проведена в 
2011 р.). Основними причинами цьо-
го були недостатнє фінансування для 
розвитку системи трансплантації, 
відсутність єдиного реєстру донорів, 
співвідношення презумпції згоди та 
незгоди, перспективи розвитку коор-
динаційної служби трансплантації, 
проблема з підготовкою та перепід-
готовкою лікарів та ін. І найголовні-
шою причиною є законодавча. Закон, 
прийнятий у 1999 р., був недоскона-
лий та потребував суттєвого вдоско-
налення та необхідності приведення 
законодавства у цій сфері до сучас-
них світових стандартів.

У  тих країнах, де добре розвинена  
трансплантація, на 1 млн населення 
припадає 14–39 трупних донорів, а  
в Україні станом на 2016 р. ця циф-
ра становила 0,2 осіб на 1 млн насе-
лення. Тому така незначна кількість 
трансплантацій на 44 млн — це взага-
лі не показник [1]. 

Наразі, діяльність, пов’язана із 
трансплантацією, є дуже перспек-
тивною галуззю медицини. Її рівень 
розвитку та функціонування у різ-
них країнах — різний, але вимоги 
до неї скрізь однакові: висока якість 
підготовки фахівців, проведення на-
укового моніторингу та досліджень, 
дотримання принципів міжнародної 
кооперації, формування національ-
них шкіл трансплантології.

Як і в будь-якій галузі промис-
ловості та життєдіяльності люди-
ни, існують різного роду проблеми 
в цій сфері: медичні, етичні та пра-
вові, які прямо залежать від інтен-
сивності розвитку цього напряму 
медицини (моральні проблеми за-
бору органів від живої людини та 
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пересадки трансплантатів від трупа; 
етичні проблеми, пов’язані з неза-
конною торгівлею людськими ор-
ганами та тканинами, забором у до-
нора фрагмента непарного органа, 
аспекти ксенотрансплантації; нау-
ково-медичні критерії настання біо- 
логічної смерті, моральні питання 
трансплантації фетальних органів та 
тканин; соціально-економічні факто-
ри: спроможність держави до оплати 
оперативних втручань такого роду; 
моральні принципи розподілу орга-
нів для трансплантації; вдосконален-
ня правових аспектів трансплантації 
та ін.) [2].

Ще однією проблемою держав-
ного регулювання діяльності, пов’я-
заної з трансплантацією в Україні, є 
проблема дефіциту донорських орга-
нів. Нестача донорського матеріалу, 
на нашу думку, є головною пробле-
мою посмертного донорства. Потреба 
в донорських органах постійно збіль-
шується. Такі показники спричинені 
різними факторами: віком донорів, 
кількістю автомобільних травм, рів-
нем розвитку трансплантації та ме-
дицини в цілому.

Взагалі, проблема дефіциту до-
норських органів у світі зводиться 
до мінімуму різними шляхами: існує 
пропаганда пожертвувань органів 
після смерті людини за допомогою 
заяви про згоду за життя, створені 
штучні органи, розроблені методи 
отримання донорських органів від 
тварин, культивуючи соматичні стов-
бурові клітини з подальшим вироб-
ництвом певних типів тканин, ство-
рюючи органи на основі досягнень 
біоелектроніки та нанотехнологій. 
Створення та використання штучних 
органів є першим напрямом діяльно-

сті, пов’язаної з трансплантацією, в 
якій почали вирішуватися проблеми 
дефіциту донорських органів та інші 
проблеми, пов’язані зі збором органів 
людини як живих, так і мертвих. Та-
кож у медичній практиці широко ви-
користовується апарат “штучна нир-
ка”, в кардіотрансплантології введені 
штучні серцеві клапани, у практиці 
ксенотрансплантації було вдоскона-
лено штучне серце, штучні суглоби 
та кришталики ока. Однак все це за-
лежить від останніх досягнень інших 
наук (технічних, хімічних і біологіч-
них і т. д.), що в свою чергу вимагає 
значних економічних витрат від дер-
жави в різних галузях наукових до-
сліджень і та їх впровадження.

До головних причин дефіциту до-
норських органів від донора-трупа в 
Україні можна віднести [3]:

– брак правового регулювання;
– незнання населення та неусві-

домлення посмертного донорства 
людьми;

– недостатня підготовка медично-
го персоналу;

– невіра в концепцію смерті моз-
ку;

– через військові дії на сході 
України чисельність пацієнтів, які 
потребують трансплантації, зростає 
швидше, ніж кількість можливих до-
норських органів.

Крім того, однією з основних про-
блем української влади за певними 
спостереженнями (аналіз право-
вої бази, статистичних показників 
проведених операцій, рівня фінан-
сування та обговорення проблем 
трансплантації і донорів в країні) є 
бездіяльність державної політики 
щодо діяльності, пов’язаною з тран-
сплантацією.
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Наступна проблема посмертного 
донорства — це зіткнення етики і пра-
ва, оскільки частини людського тіла 
пов’язані з людиною, яка є суб’єк-
том права. Ключовими моральними 
і етичними проблемами посмертного 
донорства є такі:

• українським та міжнародним 
законодавством забороняється ку-
півля-продаж донорських органів. 
Органи можуть бути пересаджені 
іншим особам не громадянам даної 
країни на комерційній основі у біль-
шості країн. Поняття “комерційна 
основа” означає платність операції 
(оплата діяльності лікарів, медика-
ментів). Саме значення “донор” не 
передбачає іншого значення крім да-
ру, добровільного пожертвування за-
ради порятунку життя іншої людини;

• згода родичів на вилучення ор-
гана у померлого;

• лист очікування (список людей, 
яким необхідна пересадка органів), 
за яким розподіляється черговість.

Розподіл донорських органів є ак-
туальною проблемою в Україні саме 
через дефіцит донорських органів. 
Розподіл донорських органів відпо-
відно до закону та принципів спра-
ведливості планується вирішувати 
шляхом включення до програми, яка 
формується на основі “листів очіку-
вання” [4]. “Листи очікування” — це 
списки пацієнтів, які потребують 
трансплантації органу із зазначенням 
особливостей його стану здоров’я. 
Проблема полягає в тому, що паці-
єнт, навіть в дуже серйозному стані 
і знаходиться на першому місці в да-
ному списку, але може не дочекатися 
своєї черги. Насамперед це пов’язано 
з тим, що дуже важко вибрати відпо-
відний орган з існуючого обсягу до-

норських органів через імунологічну 
несумісність і в основному з ураху-
ванням рівня трупного донорства в 
Україні, а величина цієї проблеми з 
кожним днем стає катастрофічною.

Виходячи з цього, державне ре-
гулювання діяльності, пов’язаної з 
трансплантацією, має гарантувати 
рівні права пацієнтам шляхом забез-
печення таких правил [5]:

• вибір реципієнта здійснюється 
тільки відповідно до медичних пока-
зань, які враховують тяжкість стану 
пацієнта, його імунологічні і генетич-
ні характеристики;

• пріоритет донорських органів 
не повинен визначатися виявленням 
переваг окремих груп і спеціальним 
фінансуванням.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Отже, відсутність 
донорських органів та можливості 
трансплантації в Україні змушує па-
цієнтів знаходитися на хронічному 
діалізі або постійному неефектив-
ному консервативному лікуванні, 
що зумовлює соціальну та трудову 
дезінтеграцію пацієнта і лягає на-
вантаженням на державний бюджет 
(шляхом соціальних виплат за інва-
лідністю, втратою працездатності, лі-
кування за кордоном).
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INJURY  –  ASPecTS  Of  THe  SceNARIO  
Of  THe  PROceDURe  IN  THe  cZecH  RePUBLIc

Abstract. The aspects of the scenario are based on practical causes In the 
Czech Republic, but some were even established in the Slovak Republic, but 
they certainly have a practical application in other countries as well. In com-
parison with the loss of profit, direct damage and the time of the whole cases, the 
non-equity satisfaction expressed in money should be author's a qualified esti-
mate of around 0,25 %, from damages for each year that the tortfeasor caused the 
harm.

The article is an introduction to study of the procedure for determining lost 
profits and hypothetical lost profit, a non-material injury, in the case of the tort-
feasor caused the harm for longer period of time. The article deals this matter 
from the perspective of Czech and partly Slovak law. The practical methods of 
calculation will be shown in the next article, which will most probably follow 
right after this one for readers and all interested in this issue in Ukraine. This 
article is also the result and summary of the author's previous academic work on 
the subject. 

In the search of interference points of the injury to the other terms like da- 
mage, hypothetical abstract lost profit or a non-material injury, we cannot help to 
make a certain analogy that brings us to the virtual world. Thomas Kuhn called 
this paradigm, in the context of analysing and explaining the changes in the vari-
ous scientific disciplines, changes in the basic cognitive assumptions with which a 
scientist, researcher, observer or experimenter works. In the general concept, any 
damage which does not imply a direct loss of property for the injured party may 
be regarded as non-material damage in the legal point of view. This is typically a 
harm to the health, honour or the privacy of the person. When expressed in money 
this damage is quantified and determined. Non-material injury would require far 
greater analysis in view of the above-mentioned aspects.

Keywords: Lost profit, hypothetical lost profits, abstract lost profit, Non-ma-
terial injury.
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ЗБиТОК  —  АСПЕКТи  СцЕНАРІЮ  ПРОцЕДУРи  
В  ЧЕСЬКІй  РЕСПУБЛІцІ

Анотація. Аспекти сценарію базуються на практичних справах в Чеській 
Республіці, а деякі з них навіть мали місце в Словацькій Республіці, але во-
ни, безумовно, мають практичне застосування і в інших країнах. Порівнюючи 
втрачену вигоду та прямий збиток і час розгляду всіх справ, компенсація, ви-
ражена у грошовій формі, має кваліфікуватися, за оцінкою автора, в розмірі 
близько 0,25 % від збитку за кожен рік, коли була заподіяна шкода.

Стаття є вступом до вивчення порядку визначення втраченої вигоди і гі-
потетичної втраченої вигоди, нематеріальної шкоди, заподіяної у разі запо-
діяння шкоди заподіювачем шкоди протягом тривалішого періоду часу. Це 
питання розглядається з точки зору чеського і частково словацького права. 
(Практичні методи розрахунку будуть розкриті та описані в наступному ви-
данні.) 

У пошуках точок дотику шкоди відносно інших термінів, таких як зби-
ток, гіпотетична абстрактна втрачена вигода чи нематеріальна шкода, ми не 
можемо провести певну аналогію, яка підводить нас до віртуального світу. 
Томас Кун назвав цю парадигму в контексті аналізу і пояснення змін в різ-
них наукових дисциплінах змінами в основних когнітивних припущеннях, з 
якими працює вчений, дослідник, спостерігач чи експериментатор. Згідно з 
загальною концепцією, будь-який збиток, який не передбачає прямої втрати 
майна потерпілою стороною, може розглядатися як нематеріальний збиток 
з юридичної точки зору. Це, зазвичай, шкода здоров’ю, честі або приватному 
життю людини. У грошовому вираженні цей збиток оцінюється і визнача-
ється кількісно. Нематеріальний збиток потребує більш глибокого аналізу з 
урахуванням зазначених аспектів.

Ключові слова: втрачена вигода, гіпотетична втрачена вигода, абстрактна 
втрачена вигода, нематеріальний збиток.

Target setting. Paradigms are con-
ceptual schemes under whose viewing 
angle we see, interpret or understand 
a certain part of the world, a particu-
lar domain of things. It is therefore not 
only that the paradigms transform the 
objectives and the results of the obser-
vations and experiments, but also serve 
as a schematic of the creation of our 
ideas about the structure of the domain, 
as models of scientific explanation of a 
phenomena or events in this domain, 

respectively models of prediction Fu-
ture phenomena or events [1, 41].

This modelling is used in determin-
ing the loss of profits or loss of a hypo-
thetical and abstract profit. When we 
want to dismantle theoretical aspects, 
viewpoint, opinion or a claim of incur-
ring liability for damage and thus da- 
mage, we have to examine it mainly 
from the perspective of:

• History
• Law
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• Philosophy 
• Political studies
• Sociology 
• Psychology
• Economics
There may be other aspects [2, 24]. 

The damage also includes non-material 
damage. Non-material injury would re-
quire far greater analysis in view of the 
above-mentioned aspects. In compari-
son with lost profits, direct damages 
and the duration of the whole cases, 
satisfaction expressed in cash should 
be a certain percentage of the damage 
caused by the tortfeasor every year. It is 
a certain satisfaction and an increase in 
the prestige of the manager in the com-
pany that has managed to withstand 
the existential pressures, and on the 
basis of relentless diligence to achieve 
satisfaction. I think, however, that the 
social climate is not yet sufficiently pre-
pared for such satisfaction. Even seem 
immoral to ask for it, even if the law ad-
mits it and allows it. 

When it comes to a situation where 
the tortfeasor acts and the property 
is reduced, or the property is not en-
larged which is the material part. An 
entrepreneur will spend some costs on 
the business opportunity, which, after 
a business opportunity will cease as a 
result of the infringement of the tort-
feasor, can also demand these costs as a 
vain cost, but this must be included in 
the actual damage, as a reduction in as-
sets. However, these costs spend by the 
entrepreneur indicate basic pillars for 
determining lost profits and hypotheti-
cal lost profits. Whether to demand lost 
profits or hypothetical loss of profit is 
an assessment of how many fragments 
into the puzzle segments of sub-calcu-
lations are missing. The new Civil Code 

Act № 89/2012 Coll., the Civil Code 
(hereinafter just called NCC) replaced 
the former Civil and Commercial Code 
in Czech Republic and according to the 
provisions in § 2951 of the NCC: “Dam-
age is compensated by the restoration 
to the original state. If this is not rea-
sonably possible, or if so requested by 
the victim, damage is payable in mon-
ey”. According to § 2952 NCC: “The 
actual damage and what the victim lost 
(lost profit) is paid. If the actual dam-
age consists in the creation of a debt, the 
victim has the right to be released from 
the debt or provided with compensation 
by the tortfeasor” [3]. These provisions 
are not in contradiction with the for-
mer regulation in Czech Republic. To 
the lost profits, it is only laconically 
said that the amount paid to the injured 
is also covered, the value expressed in 
money.

Act № 90/2012 Coll., on trading 
companies and cooperatives (hereinaf-
ter just called ZOK), According to § 3, it 
stipulates that: “Where this Act imposes 
an obligation to compensate damage, the 
party causing the damage shall also be 
liable to compensate any non-pecuniary 
injury”. I am also trying to introduce a 
new concept of non-material damage; 
this concept is not yet generally known 
in academic circles in Czech Republic. 
The new defined term “non-pecuniary 
damage” concentrates my reflections 
on the relation between abstract con-
cept “non-pecuniary injury” and the 
equivalent of this injury in money, or in 
concrete currency.

When compared to lost profits, di-
rect damage and the duration of the 
whole case, the non-monetary satisfac-
tion which specifies the compensation 
for the damage includes an apology, the 
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atonement for some harm or harm in the 
money, should be in a certain percen- 
tage ratio. The basis for determining 
this percentage ratio, should be the ave- 
rage of the previous quantified dam-
ages. In both the Czech Supreme Court 
and the Czech Constitutional Court’s 
findings [5] it is noted that the injured 
claimant will achieve a satisfaction by 
imposing an obligation on the tortfea-
sor to compensate him for any material 
injury or to provide him with moral sa- 
tisfaction, or if the breach of law reach-
es such a degree, satisfaction is, in other 
words, expressed in terms of money, a 
certain percentage ratio, of damages 
for each year of the effect of the ac-
tion of the tortfeasor. Satisfaction is a 
certain increase in the prestige of the 
manager in the company that has ma- 
naged to withstand existential pres-
sures and achieve satisfaction on the 
basis of relentless diligence. The non-
material damage appears to us as a 
substrate of something intangible, as 
if from a virtual world, but to start de-
termining this harm, we must somehow 
determine the harm and, with the help 
of the size of this harm, to determine 
possibilities of the given subject to com-
pensation for non-material injury. Even 
from these initial suggested assump-
tions, it appears that the non-material 
damage is quite difficult to establish, 
because in every case it could be differ-
ent, and there are other circumstances 
in its creation. There are very little aca-
demic theses on this topic and there are 
no detailed guides showing the way in 
which the court should proceed in the 
calculation of the monetary equivalent 
of this damage. In Czech Republic there 
is only a methodology for determining 
compensation for the injury or dam-

age to the health, meaning way to de-
termine compensation for the physical 
pain and compensation for social im-
pairment social application. There also 
methodology of the Supreme Court 
how the courts are to provide, satis-
faction in delays proceedings. Authors 
former academic papers in the complex 
show the process, that should be fol-
lowed in order to maintain the greatest 
degree of objectivity.

Compensation for non-material 
injury: A solution should be chosen to 
allow such compensation for the injury 
to be adequate and effective satisfac-
tion. If such a solution is not possible, 
compensation should be provided in 
the money. Or as stated in § 2951 NCC: 
“Non-pecuniary harm is compensated by 
appropriate satisfaction. Satisfaction 
must be provided in money unless real 
and sufficiently effective satisfaction 
for the harm incurred can provide for 
satisfaction otherwise”.

The right to the territory of Meso-
potamia was a long time exclusively 
customary law. On the basis of this cus-
tomary law early written documents 
of an economic and administrative na-
ture were created. Perhaps the earliest 
written documents were devoted to 
the responsibility of some social classes 
from times of the Third Dynasty of Ur 
(years 2118 — 1955 BC). In particular 
it was Ur-Nammu, the founder of this 
dynasty, of which time the oldest judi-
cial code, which lays down standards 
of family and inheritance law, has been 
preserved. The legislature was particu-
larly interested in the questions of the 
ground rent, the protection of the fruit 
trees, the responsibility of the shepherds 
for the cattle entrusted, and also set 
penalties for concealing escaped slaves 



54

[6, 61]. Exemplary damages originate 
already in the ancient legal systems and 
documents. Best known is The Code of 
Hammurabi, a well-preserved Babylo-
nian code of law of ancient Mesopota-
mia. E.g. In Ex. Law 8 Chamurapi Code 
states: “If any one steal cattle or sheep, 
or an ass, or a pig or a goat, if it belong to 
a god or to the court, the thief shall pay 
thirtyfold therefor; if they belonged to a 
freed man of the king he shall pay ten-
fold; if the thief has nothing with which 
to pay he shall be put to death”. In the 
Bible 2. Book of Moses called Exodus 
Chapter 21: Verse 37: “If a man steals 
an ox or a sheep, and kills it or sells it, he 
shall repay five oxen for an ox, and four 
sheep for a sheep” ...”He shall surely pay. 
If he has nothing, then he shall be sold for 
his theft” [7, 91].

Likewise, very similar solution to 
deal with this has one of the oldest 
resources available to humanity, The 
Manusmti, an ancient hindu legal text. 
These ancient texts did not distinguish 
between criminal and civil legal penal-
ties, i.e. multiple compensation paid to 
the victim represented both the punish-
ment and compensation for the damage 
suffered and thus the expression of non-
material injury. In the event of inability 
to pay, an alternative penalty was en-
forced, e.g. execution [8, 3].

In roman law liability for damage 
was caused by violation of the law. It 
can therefore be said that it was the re-
sult of an illegal act (in Latin “obliga-
tiones ex delicto”). In these times, this 
act was defined as an act discordant to 
the objective law. The basic conditions 
for the emergence of liability can there-
fore be regarded as an infringement, 
an occurrence of damage and a causa-
tion (causal relationship between this 

act and the occurrence of the damage). 
The Roman law also made distinction 
between 2 types of damage: positive 
damage, which expressed the extent 
of the loss of assets of the injured en-
tity, and lost profits, which represented 
the potential expansion of the assets 
that would be incurred, for the event 
of damage. These definitions coincide 
even with the current concept of da- 
mage. 

In par. 189. of Institutiones From 
Gaius, by Law 12 boards punished 
the obvious theft by the capital pu- 
nishment. For a free man was whipped 
and after that was given to slavery to 
whoever he robbed. The slave was also 
whipped and executed. Later, however, 
the steepness of the punishment was 
rejected, and both against the person 
of the slave and against the person of a 
free man, he introduced Praetor edict 
the Action for Four times [9, 189]. 
When the offender was unable to pay, 
the plaintiff uttered this formula: “Be-
cause you are obliged to pay me 10 thou-
sand sestertii from judgement, therefore 
since you have not paid, for 10 thousand 
sestertii of judgment I put a hand on 
you and yet he seized some part of the  
debtor’s body and so a free man became 
a slave” [9, 205].

From the historical sources avai- 
lable to us it seems clear that the sa- 
tisfaction was a part of the loss of profit  
and presentation of non-material da- 
mage that reflect the position of the 
lender. 

A corrective and educational ele-
ment is present in the punishment, 
which is expressed in the fact, that 
monetary valuation of remedy was as a 
multiple of the monetary valuation of 
damage.
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Analysis of basic research and pub-
lication. Thomas Hobbes expressed 
himself to unlawful deeds, violence on 
private individuals, where it is a felony, 
for example, to accept money for the 
misjudgement or issue of false testimo-
ny. This is a heavier crime than else to 
cheat on the same or a greater amount 
[10, 213]. The economic factor was al-
ways a certain indicator and a measure 
of justice or injustice, these were mea- 
sures with a cash equivalent and showed 
a liability relationship to them. 

In this context, interesting are also 
the views of the leading economists of  
P. A. Samuelson and W. D. Nordhaus 
who formulate the following thesis: 
“Pension inequality may be politically or 
ethically unacceptable. A nation does not 
have to accept the outcome of competi-
tive markets as predestined and immu-
table; people can explore the distribution  
of pensions and decide that it is unfair” 
[11, 45]. These views show how peo-
ple can represent economic fairness, so 
policymakers must be responsible for 
avoiding large inequalities. It follows 
from the foregoing that the quantifica-
tion of non-material injury is necessary 
and thus the determination of non-ma-
terial damage. 

The object of this article is a syn-
thesis of the extensive, more than 20 
publications and studies to the subject 
of non-material injury, lost profits and 
hypothetical abstract profit if the tort-
feasor causes harm to a victim and this 
victim then is entitled to remedy.

The statement of basic materials. 
The term “power” means the ability or 
freedom to control man, environment 
and conditions. The power of man lies 
in his current means and instruments 
to achieve something in the future, that 

is to gain greater power. Success evokes 
power because it creates a reputation of 
wisdom or happiness, which leads peo-
ple to either fear or rely on it [10, 62].  

The term “responsibility” means 
the consequences of the use of power, 
whether by us or someone else. With 
both concepts, for them to be fully 
used, control is connected, which some-
times has a very dominant relationship 
to power, or in the concentration of 
power is a necessary and essential part, 
because power is the ability to control 
events. Having power in a certain area 
means being able to control, regulate, 
thus control this area. In the American 
literature, we can also meet the concept 
of the power of control. Power is a pre-
requisite, the result of social control as 
stated in the dinner [12, 196]. No one 
should have more power than the re-
sponsibility. And no one should never 
have more responsibility than power. 
Anyone who governs others must be 
clearly aware that they are responsible 
for their actions. Power should only be 
exercised by those who are able to bear 
responsibility. The responsibility there-
fore means: 

• To undo the damage caused by 
your own deeds

• Or put your head on block for your 
mistakes

• Or in general, to bear the conse-
quences of Aristotle created the first 
moral code – The Ethics – “As a prac-
tical part of philosophy”. This code 
should give an answer to the question 
“How should I lead my life?” After the 
Aristotle, he focused on the ethics of 
countless thinkers, from stoics through 
Thomas Aquinas to Kant. Anyone who 
uses power without the knowledge 
of accountability, is acting badly. The 
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principle of power and responsibility is 
a definition of ethics. The court, which 
is subject to everyone responsible, 
should have a place within each person 
in her conscience. The religions of the 
world have dealt with the question of 
conscience and have written important 
ethical rules of conduct, such as the 
“Ten Commandments of God”. It is a 
matter for each individual to heed these 
basic rules. Many of them have a long 
tradition in different religions. It holds 
a millennium of experience [13, 124].

The new nature of our actions, re-
sulting from the unfathomable con-
centration of power on a global scale 
for some individuals and corporations, 
calls for a new ethic of far-reaching re-
sponsibilities that would be possible to 
commensurate with the reach of that 
power. It also shows a new kind of hu-
mility, not of pettiness, but because of 
the excessive size of our power. This 
humility stems from a certain blind-
ness to anticipate, evaluate and assess 
own power [14, 48]. Responsibility is 
most evident and is at the time when 
compensation for injury is created. On 
some examples we can show that the 
total damage is considerable, and the 
tortfeasor is not able to undo it. 

According to provision § 2969 NCC: 
“The amount of damage to a thing is de-
termined on the basis of its usual price at 
the time the damage was incurred, taking 
into account everything which the victim 
must efficiently incur to restore or re-
place the function of the thing”.

Damage is defined in such a way 
that it is a property damage, that is 
to say, a damage occurring in the in-
jured party’s assets. “The duty to pro-
vide compensation to another for harm 
shall always involve the duty to provide 

compensation for harm to assets and li-
abilities”, according to provision § 2894 
NCC. So, the property damage can only 
exist if it can be objectively expressed 
by money. If there is no such defined 
property damage as defined above, no 
liability for damage in civil law will 
arise. A certain disproportion occurs 
when we want to express satisfaction 
for non-material harm. Until recently, 
the courts did not want to acknowledge 
the existence of non-material harm, 
but recently a positive trend has been 
evident. Satisfaction, even in money, is 
starting to apply more and the courts 
are beginning to see it. In Czech Re-
public and Slovak Republic in contrast 
to English/American law, there was 
no known concept of “Nominal dam-
ages” when, in certain cases, in recog-
nition that a legal wrong has occurred 
the plaintiff, a certain symbolic sum  
(i.e. $1 or $2), even if no actual financial 
loss occurred to him. The adjustment 
of the scope and method of damages is 
preceded by a special modification of 
liability for damage and is constantly 
evolving.

In the material damage [2, 31]:
• Direct damage (reduction of as-

sets),
• Lost profit (absence of increase of 

the assets in the real loss of provable 
lost profits),

• Hypothetical lost profit (absence 
of increase of the assets in the inability 
to substantiate and prove specific lost 
profits), 

• Abstract lost profit (absence of in-
crease of the assets in the inability to 
substantiate a specific loss of profit or 
hypothetical loss of profit), 

• Non-material injury (infringe-
ments of personality rights, delays in 
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proceedings, etc.) non-material injury 
should be remedied by satisfaction.

The law allows the injured party to 
seek satisfaction in general, as well as 
non-material harm. In determining the 
lost profit, the question is whether to 
protect the tortfeasor or the injured, or 
whether to limit the contractual free-
dom of the parties by strict provisions 
of the law, or to arrange the harmful 
consequences completely freely. The 
problem of loss of profit in this direc-
tion is less controversial than the prob-
lem preconceived the contractual limi-
tation of compensation [15, 4].

The economic, ethical, and legally-
political necessity to make restitution 
of the injured not only for real dam-
age, but also for lost profit, hypotheti-
cal lost profit and non-material damage 
can scarcely be doubted that it is not 
in line with justice and law. However, 
considerable ambiguities can undoub- 
tedly arise in the so-called abstract lost 
profit, lost opportunities, unrealised 
business plans. We can define the harm 
as a loss that is suffered by someone on 
an asset protected by law, a loss that the 
right is deemed worthy of rectification. 
There is certainly a damage to thieves, 
which a third person destroys the labo-
riously stolen thing, thereby prevent-
ing him from using it, but in such a case 
it is not a matter of law, the law does 
not recognise this type of harm. Harm 
is both detrimental to the person and to 
the property.

The damage is viewed as a dama- 
ge to property that can be expressed 
in money. In contrast to the damage, 
non-material injury is not objectively 
financially quantifiable, it cannot be 
measured or weighed. Disruption of a 
personal rights (health, dignity, emo-

tional relationship to thing, etc.) does 
not always lead to a reduction in pro- 
perty [16].

Another problem that follows is sub-
jective statute of limitations. The limi-
tation period starts and right becomes 
time-barred once the entitled person 
became aware of the circumstances de-
cisive for the start of the limitation pe-
riod or when he should and could have 
learnt thereof, this include knowledge 
of the damage and the person liable to 
provide the compensation of damage. 
This implies that the injured party be-
came aware that he or she had suffered 
material injury of a certain type and ex-
tent, which it is possible to express so 
objectively in the money that the right 
can be applied to the court. The injured 
party becomes aware of the damage as 
soon as it ascertains the factual circum-
stances from which the damage may be 
inferred and the extent to which it can 
be deduced, in order to determine ap-
proximately the amount of damage in 
money, as stated in verdict of the Su-
preme court of Czech Republic [17].

On the basis of this court decision, 
it would be difficult to determine the 
start of the subjective beginning and 
thus the end of the statute of limita-
tion, since non-material damage is diffi-
cult to determinable money. This means 
that, even in the case of non-material 
damage, correlation with the material 
damage expressed in money and the 
mechanism of determination of non-
material injury must be established.

In Czech criminal procedure: “when 
determining an amount of damage, the 
value for which the object of the attack 
is usually being sold in the time and place 
of the criminal act shall be considered. If 
the amount of damage cannot be deter-
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mined in this way, reasonably expended 
costs for obtaining the same or simi-
lar thing or restitution into the previous 
state shall be considered. Accordingly, 
shall be proceeded in determination of 
an amount of damage on another asset 
value” according to the provision § 137 
of the Czech Criminal Code [18].

Statute of limitation for the right 
to the satisfaction of non-material (or 
personal) injury is according to the 
law objective three-year. However, this 
may not be applied in all circumstan- 
ces, in case of hardness of the defendant 
may not have the right to invoke that 
the right has become time-barred.  The 
Constitutional Court has repeatedly 
reached this conclusion in its findings 
[19]. To the conclusion that the courts 
are obliged to examine particularly 
carefully and with sensitivity whether 
the application of the objection of limi-
tation to the defendant is not contrary 
to good morals. That is the case, ac-
cording to the Constitutional Court, in 
particular, if the affected person has not 
caused a futile passage of the limitation 
period, application of the statute of li- 
mitation would entail a disproportio- 
nately severe penalty and the outcome 
of the dispute could thus not be con-
sidered fair. According to the Consti-
tutional Court, are courts particularly 
in cases where the affected person has 
suffered very serious and permanent 
damage to health, obliged to assess a 
contradiction between good morals 
and the objection of limitation less re-
strictively than they do in the context 
of other factual circumstances [20]. An 
objective limitation period, this means 
a section of time when the right to da- 
mages, or other damages, is barred is no 
later than ten years from the date of the 

damage or injury arose. If the damage 
or injury was caused intentionally, the 
right to reimbursement shall be extin-
guished no later than fifteen years from 
the date on which the damage or injury 
arose (§ 636 NCC).

The limits of the amount of damage, 
the benefit, the cost of eliminating envi-
ronmental damage and the value of the 
case and other property values are [18]:

1. Damage not insignificant shall be 
understood as damage amounting to at 
least 5 000 CZK, 

2. damage not small shall be under-
stood as damage amounting to at least 
25 000 CZK, 

3. larger damage shall be understood 
as damage amounting to at least 50 000 
CZK, 

4. substantial damage shall be under-
stood as damage amounting to at least 
500 000 CZK 

5. extensive damage shall be under-
stood as amounting to at least 5 000 000 
CZK.

Lost profit is usually characterised 
as the difference between what the in-
jured party actually achieved and what 
it would achieve if it were not harmed, 
in other words, in which an increase in 
property was prevented by this harm. 
In Czech law, therefore, it is not dispu- 
ted that the loss of profits is perceived 
as a detriment, consisting in the fact 
that the injured party did not occur be-
cause of the harmful event to the prolif-
eration of property values, which would 
otherwise be reasonable expectation. 
Thus, the loss of profits can be based in 
the Czech law also on frustrated oppor-
tunities. The specific profit is simplified 
if the entrepreneur has lost a specific 
business opportunity, e.g. by that his 
other business partner withdrew from 
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the contract for the entrepreneur’s de-
lay caused by the tortfeasor. Lost profit 
can be deduced from the terms and 
conditions of the cancelled contract. 
The actual loss of profit lies according 
to the case law [21], [22], in the absence 
of an increase in the property of the in-
jured party which has only been con-
clusively and only result of the harmful 
event. These are cases where it is pos-
sible to separate precisely the impact of 
the harmful event from other circum-
stances affecting the potential increase 
in profits. The specific amount of loss 
of profit that would have been undoub- 
tedly achieved by the injured party in 
a particular case, given all the circum-
stances.

Hypothetical loss of profit was 
within the meaning of provision § 381 
of already cancelled Act № 513/1991 
Coll., the Commercial Code [23], used 
in cases where specific enumerations 
are difficult or impossible, e.g. for profit 
from future, still unsealed trades. Ac-
cording to the legal norm the hypo-
thetical profit is usually achieved in 
fair trade, under conditions similar to 
the conditions of the breached contract 
in the business of the injured person. 
To prove this kind of lost hypothetical 
profit is extremely difficult. The very 
nature of the legal conditions predeter-
mines the application of this method in 
routine, standard and repeated trades 
with standardized profit rate. In my 
point of view, the law only provides a 
support method of enumerations of the 
lost profit and not the choice between 
actual lost profit and hypothetical or 
abstract lost profit. A hypothetical loss 
of profit can be quantified only if a spe-
cific (actual) loss of profit cannot be 
quantified. Even in the light of the legal 

conditions, it will prove practically sim-
pler to prove the real loss of profit than 
profit hypothetical. The requirements 
for a clear demonstration of the causa- 
lity and credibility of a hypothetical 
lost profit must be examined in particu-
lar by an objective expert opinion or 
indisputable expert estimate or study. 
A hypothetical loss of profit can only 
be applied to entrepreneurs because 
there is a reference framework, usually 
acquired profit in each given business, 
while maintaining fair business rela-
tions and under conditions similar to 
those of a breached contract. It is there-
fore a sort of “average” profitability of a 
particular type (category) of the busi-
ness in which the injured entrepreneur 
worked or only intended to operate, 
and this real intention of action was 
prevented by the harmful event. 

In theory, the abstract loss of profit 
can therefore be determined, but the 
terms of the law described above make 
it practically very difficult, as they are 
essentially preventing a credible cal-
culation of abstract lost profits that 
the injured party must substantiate. 
The problem will be, in particular, evi-
dence of the causality of the behaviour 
of the tortfeasor and the loss of profits 
of the injured party, quantified as an 
abstract lost profit, therefore it is bet-
ter to establish a hypothetical loss of 
profit based on a specific assumption. 
The admissibility of a claim for a hy-
pothetical lost profit should arise spe-
cifically when there is not possible to 
prove no actual lost profit. This set of 
criteria is fully applied if the entrepre-
neur is injured when entering the busi-
ness and therefore has not yet achieved 
any (proven) profit. The mere loss of 
an entrepreneurial opportunity itself 
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is neither a real damage nor a loss of 
profit. However, if the injured party’s is 
prepared for a certain entrepreneurial 
possibility, it may demand lost profit, 
which is demonstrably only and solely 
a result of illegal act of the tortfeasor 
caused the harm. In this case, the so-
called “lost business opportunity” and 
lost profit blend. In the case of a par-
ticular loss of profit, it is for the suc-
cessful application of its compensation, 
in addition to proving all other as-
sumptions of the emergence of liability 
for damage, i.e. illegal act, causation 
between illegal act and loss of profit, 
the absence of the circumstances of 
the excluded responsibility and predic- 
tability on the part of the tortfeasor, it 
must be quantified. Only if this is not 
possible, a substitute method of quan-
tification can be used as the so-called 
hypothetical lost profit. In principle, 
Czech law does include so-called da- 
mages from “loss of business opportu-
nity” if this loss form has actual dam-
ages or lost profits. The main problem, 
however, is the burden of proof of the 
injured party, which must prove the 
laid down very demanding legal condi-
tions in the case of the so-called hypo-
thetical lost profits [15, 2]. 

As a general rule, it should be as-
sumed that the claim for compensa-
tion for lost profits and hypothetical 
lost profits do not always depend on 
the finding of the average earnings of 
the injured or acquired profit before 
the damage [24]. The method of as-
certaining the amount of loss of profit 
depends, in each case, on the factual 
claims of the injured party to whom 
the claim for compensation is based, 
namely the allegations of specific cir-
cumstances, from which it derives that, 

in the affected period, it would achieve 
in his business profit he lost. Relevant 
to the demarcation of a claim may, for 
example, be claims on specific contrac-
tual relations, which had been negoti-
ated for the decisive period, may be in-
cluded in this area also amounts related 
to salvage assets, whereas previously 
these funds were not spent, etc. Clearly, 
this includes investments that have al-
ready been paid into new assets in the 
construction phase of this property. 
This property does not yield any profit 
yet. In this case, the assessment of the 
amount of income compensation that 
the entrepreneur would have achieved 
by his entrepreneurial activity, for the 
activities of wrongdoer’s liability for 
the damage suffered. Such a claim is es-
sentially a similar claim, which is creat-
ed by a person who is unable to perform 
his or her job as a result of the damage 
to health. According to the general ar-
rangement of liability for damage in the 
Civil Code, the loss of earnings is paid, 
if there is damage to health. In order 
to determine the amount of compensa-
tion for hypothetical lost profit in the 
context of a claim for damages, it is 
therefore decisive to determine what 
was the action of the injured party be-
fore the damage occurred, mainly in 
cases where the profit damaged, did not 
reach the planned level before damage, 
or was zero or negative. 

The calculation of the hypothetical 
profit is determined in a specific way. It 
is fundamentally based on the situation 
that was before the damage, i.e. Dam-
age had begun in the matter before the 
injured party. The factors influencing 
the decision are the purchase of invest-
ment assets, company, plant, operating 
unit and plans, how to deal with these 
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assets in the future, in order to achieve 
the appropriate returns.

Theoretically, it is possible to iden-
tify and calculate abstract loss of prof-
it, but the legal conditions described 
above make it practically very difficult, 
as they essentially prevent a credible 
calculation of abstract lost profits that 
the injured party must substantiate. 
The problem, though, is not evidence of 
a causality between the act of the tort-
feasor and the injury suffered by the 
injured party, but the determination 
and quantification of abstract profit. 
A deeper analysis of this loss of profit 
concludes that we have two types of 
abstract gain. First, the so-called grey, 
it describes, as if profit was not even 
made, there are just contours of some 
kind of injury, sometimes it evokes the 
grey economy, which is also difficult 
to detect and measurable. This section 
sometimes includes this subsequence. 
Therefore, we call it the full name Grey 
abstract lost profits. The second type 
describes it as if it were shadow. Some-
thing that barely exists in reality. This 
real form is only sometimes seen in con-
nection with the determination of the 
value of human life and the apprecia-
tion of goodwill. In determining the in-
jury, neither of these elements may be 
present on the grounds that there is no 
loss of human life or the lack of added 
value of goodwill. We'll call this profit 
Shadow abstract lost profit. In prin-
ciple, Czech law, as was already men-
tioned, does include so-called damages 
from “loss of business opportunity” if 
this loss form has actual damages or lost 
profits. The main problem, however, is 
the burden of proof of the injured party, 
which must prove the laid down very 
demanding legal conditions in the case 

of the so-called hypothetical lost profits 
[15, 3].

Abstract loss of profit appears to 
be abstract concept based on a ge- 
neral theoretical point of view and may 
be more distant from hypothetical lost 
profits, which is more based on a spe-
cific assumption that is closer to practi-
cal use. In the authors original works I 
tended to the theoretical abstract lost 
profit, which is a comprehensive basis 
for the determination of also non-mate-
rial harm [25, 3].

Compensation for material injury 
in practice will evolve to the institute 
of lost real chances, or opportunity, in 
relation to the expected or hypotheti-
cal profit that would have occurred. For 
example, in French “Perte de chance” 
(chance lost) as in case Farange S. A. 
against France [26], or in English “Lost 
of opportunity” as in case Young against 
the United Kingdom [27]. In the field 
of Czech law, compensation for the so-
called “lost opportunity” or loss of a 
real chance to apply through compen-
sation for damages in the form of lost 
profits, through the general institute of 
compensation [28, 294].

The condition of responsibility is 
the determination of the causality and 
the relationship between the injury or 
harm and the cause is derived from it. 
The acting entity must be responsible 
for its action, is considered responsible 
for its consequences and, where appro-
priate, to vouch for this consequences 
or lack thereof. This primarily has legal 
and not inherently moral significance. 
Damage caused must be corrected [14, 
142]. 

Liability for damage is the legal in-
stitute in which the law reacts to the 
conduct of the entities resulting in the 
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establishment of property or non-ma-
terial damage. The purpose of this in-
stitute is to remedy and eliminate the 
consequences arising from and caused 
by the damage [29, 55].

The conditions of liability are 
deemed to be:

a) Illegal act,
1. Unlawful decision,
2. Incorrect official procedure,
3. Violation of good manners  

(§ 2909 NCC),
4. Violation or circumvention of 

generally binding regulations or laws 
(§ 2910 NCC),

5. Violation of internal standards, if 
there were binding for the tortfeasor,

6. Breach of obligations from safety 
regulations, statutes of corporations 
and orders, 

7. Breach of contractual obligations 
(§ 2913 NCC).

b) Injury or damage
1. Damage to things (assets), the so-

called material damage

• Damage (reduction of assets)
• Lost profits, hypothetical lost 

profits (absence of increase of the 
assets)

2. damage to health (life)
3. Non-proprietary satisfaction (Vio- 

lation of personality rights)
c) Causality (causal link) between 

ad a) and ad b)
d) Culpability (if not stated other-

wise), either in the form of intent or 
negligence

e) The acting entity must be re-
sponsible for its action

The fulfilment of these assumptions 
entails the emergence of a liability re-
lationship as a special type of legal re-
lationship. The first three assumptions 
are of an objective nature, a fourth (al-
though not obligatory) of subjective 
nature. In civil law, responsibility for 
damage based on the principle of fault 
is played an important role (subjective  
liability). When adjusting general li-
ability for damage Czech Republic and 

flow chart of compensation

brEacH of dutY
• Legal 
• contractual
• good manners
• from internal  

regulations

damagE causEd
• property 

reduction
• Lost profits
• non-material

rEmEdY
• release in previous 

state
• payment in cash
• non-proprietary 

satisfaction

ExcLudEd from tHE 
obLigation to rEmEdY 

tHE damagE
• necessary defense  

§ 2905 ncc
• Extreme Emergency 

§ 2906 ncc
• Exculpation
• Higher power
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Slovak Republic is still relevant pur-
suant to § 420, act. № 40/1964 Coll., 
former Czech Civil Code. [20]. Due to 
the fact that tortfeasor caused the harm 
over the course of tens of years, in the 
calculation we still have to have this 
law. № 40/1964 Coll., the Civil Code, 
even if it was annulled, we must have 
still taken it to accounting. Basic pro-
visions of the Compensation for pe-
cuniary and non-pecuniary harm are 
dealt with in § 2894 and the following  
§ NCC.

The burden of prove is based not on 
the principle of proven, but on the prin-
ciple of the presumed culpability, where 
the tortfeasor is allowed the possibility 
of a vindication. So, there is so called 
vindication system. This means that 
the injured party proves the illegality 
of the act of the tortfeasor, the dam-
age suffered and the causal relationship 
between them. By contrast, to succeed 
a defendant must prove that he has no 
intention or negligence. He or she must 
vindicate him or herself. However, it 
should be added that is presumed is on-
ly in form of negligent conduct, and this 
negligent ignorant. The damage must 
always be proved by the injured party. 
The presumed fault, however, does not 
mean that liability for damage ceases to 
be a liability for fault. This concept of 
presumed culpability only improves the 
position of the injured party in court 
proceedings, in order to ensure its in-
creased protection of possibly injured 
party.

In some cases, civil law combines the 
emergence of liability for damage with 
the conditions of an objective nature, 
namely only with a certain law quali-
fied event, i.e. without requiring culpa-
bility whatsoever and without regard 

to the fault or even without the illegal 
act of the responsible person. We are 
therefore talking about the increased or 
strict responsibility. This is mainly be-
cause the public interest is particularly 
protected in order to effectively ensure 
the protection of the injured. This in-
terest has its roots already in history. 
First, in the case of damage caused by 
means of transport and other techni-
cal equipment, the damage caused by 
defects or dangerous properties of pro- 
ducts, today caused by the animal, the 
thing, or the collapse of the structure. I 
have to mention, too, recently discussed 
damage caused by information or by 
the information or advice pursuant to  
§ 2950 NCC: “A person who offers pro-
fessional performance as a member of a 
vocation or profession, or otherwise acts 
as an expert, shall provide compensation 
for damage caused by his provision of 
incomplete or incorrect information or 
harmful advice provided for considera-
tion in a matter related to his expertise 
or skill. Otherwise, only damage intentio- 
nally caused by providing information or 
advice is subject to compensation”.

In these and other similar cases, the 
responsible person shall be obliged to 
compensate for the damage suffered 
even if it has not been caused by the 
infringement of responsible person.  
Thus, the damage arose as a result of a 
legally qualified event which induced 
its origin in the activity of that person. 
The body shall also be liable for da- 
mage caused by accident. If it is a co-
incidence of avoidable, which was pos- 
sible in a given degree of knowledge 
and while maintaining the necessary 
care to anticipate and face it. If it is an 
unavoidable coincidence, it is necessary 
to distinguish: 
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• Internal coincidence (origin direct-
ly in the activity of the entity);

• External coincidence (does not 
originate in the activity of the entity). 

It is not possible to liberate from 
the inner, from the outer irresistible of 
chance (so-called force majeure) when 
the liberation is permissible. And there 
is no obligation to compensate for the 
damage. The responsible subject is 
obliged to compensate for the damage 
regardless of its fault in cases provided 
specifically pursuant § 2895 NCC. It is 
a matter of alternating responsibility 
for damage based on objective princi-
ple and liability for the result, liability 
for coincidence, liability for harmful 
risk, liability for danger, liability with-
out fault. These are mostly activities 
that are allowed for their usefulness, 
even if they are dangerous in their own 
way. 

However, there are also cases of 
strict absolute objective liability, where 
the law gives the possibility to liberate 
itself only for some special reason. No 
general reasons are sufficient. 

In general, the subjective principle 
of liability for damage in parallel with 
the objective principle of liability for 
damage forms the basis of the legal 
regulation of liability for damage in the 
framework of the Czech and Slovak 
Civil Code.

Conclusion. In seeking the relation-
ship between justice and responsibility, 
we must claim that today’s society seeks 
to measure and non-material harm as 
an honour, health, life, by financial ex-
pression. For this satisfaction, except 
for apologies, also requires monetary 
amounts from non-material damage, 
the injured person perceives it as a fair 
settlement of the damage arising from 

liability. As a fair one understands, too, 
that the pest is to be adequately pu- 
nished by the economic burden. But we 
must assess the damage from all the re-
quired criteria:

1. The size of the damage and whe- 
ther the assets have been reduced.

2. Lost profit size and hypothetical 
and abstract lost profits how much did 
the property not increase.

3. Non-material injury.
In the first case however, we need to 

decrease this value by the amount that 
the sufferer may not have had to pay, 
although in the future this can happen, 
but I think that this includes loss of va- 
lue real estate, which value because of 
the tortfeasor, because there was a de-
monstrable reduction in assets. There 
must be a direct link with the action of 
the pest and the occurrence of the da- 
mage. The damage includes the reduc-
tion of the assets or the direct payments 
that were involved. 

In the second case it is very diffi-
cult to prove an increase in profit that 
we do not know how it could evolve. 
When we gain profit by calculating dif-
ferent methods, and some prominently 
deviate from other values we do not in-
clude them (these abnormal results) for 
the calculation of the average value and 
thus give the values greater credibility. 

In the third case to me the amount 
of non-material damage seems small if 
it is taken in consideration goodwill of 
the company, as well the fact that the 
company could not participate public 
commissions. In comparison with the 
loss of hypothetical profit, damage and 
time of tortfeasor, the non-equity sa- 
tisfaction expressed in money be close 
to the average of previous damage, as 
the basis of calculation in this section. 
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This way, the duration of action of the 
tortfeasor caused the harm is taken into 
consideration, for example, 0,25 % for 
each calendar year of the offence from 
the above-mentioned amount. 

This article is the result and sum-
mary of previous academic work of the 
author on the subject. Purpose of the 
article is to raise another discussion 
with the article.
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конституЦіЙно-правові  види   
громадсЬкоЇ  ЕкспЕртиЗи  в  украЇні

Анотація. Розкрито конституційно-правові види громадської експертизи 
в Україні. На основі аналізу чинного законодавства України запропоновано 
виділити шість видів громадської експертизи діяльності органів публічної 
влади: 1) громадська експертиза у сфері охорони здоров’я; 2) громадська 
екологічна експертиза; 3) громадська наукова й науково-технічна експер-
тиза; 4) громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-пра-
вових актів; 5) громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади;  
6) ґендерно-правова експертиза. За часом діяльності органів публічної вла-
ди виділено три види громадської експертизи: 1) прелімінарні громадські 
експертизи; 2) поточні громадські експертизи; 3) ретроспективні громадські 
експертизи.

Під громадською експертизою діяльності органів публічної влади запро-
поновано розуміти здійснення громадськістю комплексного дослідження у 
формі аналізу, оцінки та прогнозування результатів діяльності чи бездіяль-
ності органів публічної влади, ефективності прийняття та виконання ними 
рішень з метою підготовки обґрунтованого експертного висновку з конкрет-
ними пропозиціями щодо вирішення суспільно важливих проблем для їх 
подальшого врахування органами публічної влади у своїй роботі.

Зроблено висновок, що конституційно-правове врегулювання прове-
дення громадської експертизи діяльності органів публічної влади — це за-
гальносвітова демократична тенденція, яка детермінована посиленням та 
ускладненням взаємодії органів публічної влади та громадськості. Легітима-
ція цієї конституційно-правової форми впливу громадськості на прийняття 
нормативно-правових актів спрямована передусім на створення ефективних 
конструктивних механізмів взаємодії громадськості з органами публічної 
влади щодо вирішення державних та суспільних справ.
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CONSTITUTIONAL  AND  LEGAL  TYPES  OF  PUbLIC  ExPERTISE  
IN  UKRAINE

Abstract. The article deals with the constitutional and legal types of public 
expertise in Ukraine. On the basis of the analysis of the current legislation of 
Ukraine, it is proposed to distinguish six types of public expertise of the activi-
ties of public authorities: 1) public expertise in the field of health; 2) public eco-
logical expertise; 3) public scientific and scientific-technical expertise; 4) public 
anti-corruption expertise of draft legal acts; 5) public expertise of the activities of 
executive bodies; 6) gender legal expertise. The author proposes to allocate three 
types of public expertise according to the time of public authority activities:  
1) preliminary public expertise; 2) current public expertise; 3) retrospective pub-
lic expertise.

The public expertise of the activities of public authorities should be under-
stood as the implementation by the public of a comprehensive study in the form 
of analyzing, evaluating and forecasting the outcomes of the activity or inacti- 
vity of the public authorities, the efficiency of their decisions and their adoption, 
in order to prepare a substantiated expert opinion with concrete proposals for 
solving socially important problems for them further consideration by the public 
authorities in their work.

It is concluded that the constitutional and legal regulation of conducting a 
public expertise of the activities of bodies of public authority is a global demo-
cratic trend, which is due to the strengthening and complication of interaction 
between public authorities and the public. Legitimation of the public expertise 
of public authorities is aimed primarily at creating effective constructive mecha-
nisms for interaction of the public with public authorities regarding the resolu-
tion of state and public affairs.

Keywords: types, public, public expertise, public authorities, Ukraine.

Постановка проблеми. Важли-
вою формою громадського контролю 
за владою є здійснення громадської 
експертизи діяльності органів дер-
жавної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні. Під гро-
мадською експертизою діяльності 
органів публічної влади слід ро-
зуміти здійснення громадськістю 
комплексного дослідження у формі 
аналізу, оцінки та прогнозування ре-

зультатів діяльності чи бездіяльності 
органів публічної влади, ефектив-
ності прийняття та виконання ними 
рішень з метою підготовки обґрунто-
ваного експертного висновку з кон-
кретними пропозиціями щодо вирі-
шення суспільно важливих проблем 
та їх подальшого врахування органа-
ми публічної влади.

Необхідність проведення громад-
ських експертиз діяльності органів 
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публічної влади досить влучно роз-
глядали зарубіжні вчені Д. Озборн та 
Т. Геблер, які вказують: “якщо ви не 
вимірюєте результати, ви не можете 
відрізнити успіх від невдачі. Якщо 
ви не можете побачити успіх, ви не 
зможете навчитись з нього. Якщо ви 
не можете визначити невдачу, ви не 
можете її виправити. Якщо ви може-
те продемонструвати результати, ви 
зможете завоювати підтримку лю-
дей” [2]. Отже, проведення громад-
ських експертиз діяльності органів 
публічної влади є своєрідним баро-
метром, який виконує дві важливі 
функції: по-перше, дає змогу вияви-
ти позитивні та негативні сторони в 
діяльності органів публічної влади; 
по-друге, надає можливість органам 
публічної влади своєчасно скорегу-
вати свою діяльність відповідно до 
очікувань громадян та суспільних 
потреб.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питання конституцій-
но-правового регулювання громад-
ської експертизи в Україні розкрито у 
наукових працях таких вітчизняних 
вчених, як Я. Берназюк [1], В. Куп- 
рій [2], О. Літвінов, О. Тинкован, 
Н. Літвінова [3], Н. Мішина [4],  
Т. Подорожна [5], В. Федоренко [6; 7] 
та ін. Попри наявні публікації у  
вітчизняній юридичній науці, які 
присвячені конституційно-право-
вому утвердженню громадських 
експертиз в Україні, воно так і не 
отримало свого всебічного та комп-
лексного дослідження.

Метою статті є розкриття консти-
туційно-правових видів громадської 
експертизи в Україні.

Виклад основного матеріалу. 
Аналіз чинного законодавства Укра-

їни дає підстави стверджувати, що 
проведення громадської експертизи 
діяльності органів публічної влади 
може здійснюватися через шість ви-
дів таких експертиз:

1. Громадська експертиза у сфе-
рі охорони здоров’я. Кожному гро-
мадянину України відповідно до  
ст. 6 Закону України “Основи за-
конодавства України про охорону 
здоров’я” від 19 листопада 1992 р. 
№ 2801-ХП гарантується право на 
охорону здоров’я, що передбачає зо-
крема участь в управлінні охороною 
здоров’я і проведенні громадської 
експертизи з цих питань. Більше того, 
ст. 24 цього Закону зобов’язує органи 
та заклади охорони здоров’я сприяти 
реалізації вказаного права грома-
дян [8]. Відповідно до ст. 4 Закону 
України “Про забезпечення санітар-
ного та епідемічного благополуч-
чя населення” від 24 лютого 1994 р. 
№ 4004-ХП громадяни мають пра-
во на участь у розробці, обговоренні 
та громадській експертизі проектів 
програм і планів забезпечення сані-
тарного та епідемічного благополуч-
чя населення, внесення пропозицій 
з цих питань до відповідних органів; 
достовірну і своєчасну інформацію 
про стан свого здоров’я, здоров’я на-
селення, а також про наявні та мож-
ливі фактори ризику для здоров’я та 
їх ступінь [9]. В Україні проведення 
громадської експертизи у сфері охо-
рони здоров’я особливо є затребува-
ним у контексті реформування цієї 
важливої та чутливої для громадян 
сфери суспільних відносин.

2. Громадська екологічна експер-
тиза — проводиться у будь-якій сфе-
рі діяльності, що потребує екологіч-
ного обґрунтування, за ініціативою 
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громадських організацій чи інших 
громадських формувань. Громадська 
екологічна експертиза відповідно до 
ст. 16 Закону України “Про екологіч-
ну експертизу” від 9 лютого 1995 р. 
№ 45/95-ВР може здійснюватися 
одночасно з державною екологічною 
експертизою шляхом створення на 
добровільних засадах тимчасових 
або постійних еколого-експертних 
колективів громадських організацій 
чи інших громадських формувань. 
Зазначений Закон України передба-
чає підготовку висновків екологічної 
експертизи і прийняття рішень щодо 
подальшого використання, застосу-
вання, експлуатації об’єкта еколо-
гічної експертизи, що здійснюються 
з урахуванням громадської думки 
[10]. Інший Закон України “Про 
охорону навколишнього природно-
го середовища” від 25 червня 1991 р.  
№ 1264-XII у ст. 29 доповнює, що 
висновки громадської екологічної 
експертизи можуть враховуватися 
органами, які здійснюють державну 
екологічну експертизу, а також ор-
ганами, що зацікавлені у реалізації 
проектних рішень або експлуатують 
відповідний об’єкт [11].

3. Громадська наукова й науко-
во-технічна експертиза — прово-
диться у будь-якій сфері наукової і 
науково-технічної діяльності, що по-
требує врахування громадської дум-
ки з ініціативи громадськості, об’єд-
нань громадян, трудових колективів 
на основі договорів на проведення 
громадської наукової і науково-тех-
нічної експертизи (ст. 3, 11 Закону 
України “Про наукову і науково-тех-
нічну експертизу” від 10 лютого  
1995 р.). Здійснення експертної ді-
яльності, відповідно до ст. 3 цього 

Закону ґрунтується на таких ос-
новних принципах: компетентність, 
незалежність і об’єктивність осіб, що 
проводять експертизу; відповідність 
їх дій чинному законодавству; комп-
лексний підхід до вивчення об’єкта 
експертизи на основі новітніх знань; 
перевірка дотримання норм і правил 
технічної та екологічної безпеки, ви-
мог стандартів і нормативів, міжна-
родних угод; урахування громадської 
думки щодо об’єкта експертизи; від-
повідальність за достовірність і об-
ґрунтованість експертних висновків 
[12].

4. Громадська антикорупційна 
експертиза проектів норматив-
но-правових актів — проводиться з 
метою виявлення в чинних норма-
тивно-правових актах та проектах 
нормативно-правових актів факто-
рів, що сприяють або можуть спри-
яти вчиненню корупційних правопо-
рушень, розроблення рекомендацій 
щодо їх усунення. Об’єднання грома-
дян, їх члени або уповноважені пред-
ставники, а також окремі громадяни 
в діяльності щодо запобігання, вияв-
лення і протидії корупційним пра-
вопорушенням (крім випадків, коли 
це віднесено законом до виключної 
компетенції спеціально уповнова-
жених суб’єктів у сфері протидії 
корупції) мають право проводити, 
замовляти проведення громадської 
антикорупційної експертизи проек-
тів нормативно-правових актів, по-
давати за результатами експертизи 
пропозиції до відповідних органів 
державної влади (ст. 15, 18 Закону 
України “Про засади запобігання 
та протидії корупції” від 7 квітня  
2011 р. № 3206-VI) [13]. Загалом 
громадськість відіграє важливу роль  
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щодо запобігання та протидії коруп-
ції в органах публічної влади, особли-
во у країнах, де дієві антикорупційні 
органи державної влади знаходяться 
лише на стадії свого утвердження.

5. Громадська експертиза ді-
яльності органів виконавчої влади  
відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України “Про затверджен-
ня Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади” від 5 ли-
стопада 2008 р. № 976 — складова ме-
ханізму демократичного управління 
державою, який передбачає прове-
дення інститутами громадянського 
суспільства оцінки діяльності орга-
нів виконавчої влади, ефективності 
прийняття і виконання такими орга-
нами рішень, підготовку пропозицій 
щодо розв’язання суспільно значу-
щих проблем та їх урахування орга-
нами виконавчої влади у своїй робо-
ті. Під інститутами громадянського 
суспільства розуміються громадські 
об’єднання, професійні спілки та їх 
об’єднання, творчі спілки, організації 
роботодавців та їх об’єднання, благо-
дійні та релігійні організації, органи 
самоорганізації населення, недер-
жавні засоби масової інформації та 
інші непідприємницькі товариства 
і установи, легалізовані відповідно 
до законодавства [14]. Проведення 
громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади посилює 
реалізацію принципів відкритості та 
прозорості в діяльності органів вико-
навчої влади [15].

6. Гендерно-правова експерти-
за — проводиться з метою виявлен-
ня в чинних нормативно-правових 
актах та проектах нормативно-пра-
вових актів факторів, що сприяють 

або можуть сприяти дискримінації 
за ознакою статті. Гендерно-право-
ва експертиза отримала своє норма-
тивно-правове визначення у Законі 
України “Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чолові-
ків” від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV, 
де у ст. 1 вона визначається як ана-
ліз чинного законодавства, проектів 
нормативно-правових актів, резуль-
татом якого є надання висновку що-
до їх відповідності принципу забез-
печення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків.

Зокрема, у ст. 4 цього Закону вка-
зується, що чинне законодавство під-
лягає у разі встановлення невідпо-
відності нормативно-правового акта 
принципу забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків, ви-
сновок гендерно-правової експерти-
зи надсилається до органу, який при-
йняв такий нормативно-правовий 
акт. Розроблення проектів норма-
тивно-правових актів здійснюється з 
обов’язковим урахуванням принци-
пу забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків. Проекти 
нормативно-правових актів підляга-
ють гендерно-правовій експертизі. 
Висновок гендерно-правової експер-
тизи є обов’язковою складовою паке-
та документів, що подаються разом з 
проектом нормативно-правового ак-
та до розгляду. Порядок проведення 
гендерно-правової експертизи визна-
чає Кабінет Міністрів України [16].

Відповідно до ст. 4 Закону Укра-
їни “Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків” 
Кабінет Міністрів України прийняв 
Постанову “Про проведення гендер-
но-правової експертизи” від 12 квіт-
ня 2006 р. № 504. Цією Постановою 
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Кабінету Міністрів України встанов-
лено:

1) гендерно-правову експертизу 
чинного законодавства та проектів 
нормативно-правових актів в усіх 
сферах законодавства, що стосують-
ся прав і свобод людини, яку прово-
дить Міністерство юстиції;

2) гендерно-правова експертиза 
проектів нормативно-правових актів 
проводиться як складова правової 
експертизи;

3) Міністерству юстиції розро-
бити та затвердити форму висновку 
гендерно-правової експертизи актів 
законодавства [17].

У частині регулювання проведен-
ня громадських гендерно-правових 
експертиз чинне законодавство Укра-
їни потребує свого удосконалення за 
рахунок доповнення Закону України 
“Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків” та 
Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни “Про проведення гендерно-пра-
вової експертизи” таким суб’єктом, 
як інститути громадянського су-
спільства. Це додасть значно більшої 
ваги проведенню громадських ген-
дерно-правових експертиз, зробить 
цей процес більш упорядкованим та 
сприятиме кращому врахуванню ре-
зультатів громадських гендерно-пра-
вових експертиз у діяльності органів 
публічної влади та їх правових актах.

За цього, аналіз чинного законо-
давства України дозволяє класифі-
кувати проведення громадських екс-
пертиз за часом діяльності органів 
публічної влади на три види:

1. Прелімінарні громадські екс-
пертизи — здійснюється аналіз та 
оцінювання діяльності органів пу-
блічної влади на стадії її планування 

та проектування. Предметом пре-
лімінарних громадських експертиз 
виступають проекти планів, програм, 
концепцій та нормативно-правових 
актів, які розробляються органами 
публічної влади. Проведення цього 
виду громадських експертиз у рам-
ках впливу громадськості на при-
йняття нормативно-правових актів, 
надає можливість виявити проблем-
ні та найбільш суперечливі моменти 
під час майбутньої реалізації планів, 
програм, концепцій та норматив-
но-правових актів ще на початковій 
стадії, коли здійснюється їх ініцію-
вання та розробка. Це, у свою чергу, 
дасть можливість попередити май-
бутні ймовірні труднощі та бар’єри, 
які можуть виникнути під час їх по-
дальшої реалізації.

2. Поточні громадські експерти-
зи — здійснюється аналіз та оціню-
вання діяльності органів публічної 
влади, яка має місце на момент їх 
проведення. Предметом поточних 
громадських експертиз виступає 
ефективність виконання прийнятих 
органами публічної влади планів, 
програм, концепцій та норматив-
но-правових актів. Проведення та-
кого виду громадських експертиз у 
рамках впливу громадськості на при-
йняття нормативно-правових актів 
дав змогу своєчасно на основі сього-
денної діяльності органів публічної 
влади виявити проблемні моменти 
у ході виконання раніше прийнятих 
планів, програм, концепцій і норма-
тивно-правових актів та надати кон-
кретні практичні пропозиції і реко-
мендації щодо усунення недоліків з 
їх реалізації. Водночас, проведення 
поточних громадських експертиз 
не дає можливості цілком оціни-
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ти усю діяльність органу публічної 
влади, оскільки стосується лише йо-
го поточної частини. Окрім цього, 
проведення поточних громадських 
експертиз має також й ускладнений 
характер через динамічність предме-
та її дослідження, яким виступає ак-
тивно здійснювана діяльність органу 
публічної влади.

3. Ретроспективні громадські 
експертизи — здійснюється аналіз 
та оцінювання вже здійсненої діяль-
ності органів публічної влади. Пред-
метом ретроспективних громадських 
експертиз виступають отримані ре-
зультати від виконання уже реалі-
зованих органами публічної влади 
планів, програм, концепцій та нор-
мативно-правових актів. Проведення 
цього виду громадських експертиз у 
рамках впливу громадськості на нор-
мативно-правові акти, дозволяє вста-
новити основні причини і фактори, 
які сприяли або навпаки завадили 
належним чином реалізувати орга-
нам публічної влади прийняті плани, 
програми, концепції та норматив-
но-правові акти, а також врахувати 
їх у подальшій діяльності органів пу-
блічної влади. Цей вид громадської 
експертизи викликає найбільший 
супротив з боку органів публічної 
влади, оскільки за результатами її 
проведення доволі часто виявляють-
ся корупційні зловживання посадо-
вих і службових осіб, які мали місце 
у діяльності цього органу публічної 
влади.

Позитивним моментом у консти-
туційно-правовому врегулюванні 
проведення громадської експертизи 
діяльності органів публічної влади 
є нормативне визначення у чинно-
му законодавстві України процесу її 

здійснення та врахування пропози-
цій, які були внесені за результатами 
проведення. Так, згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України “Про за-
твердження Порядку сприяння про-
веденню громадської експертизи ді-
яльності органів виконавчої влади” 
від 5 листопада 2008 р. № 976, орган 
виконавчої влади після надходження 
експертних пропозицій:

1) розміщує їх у тижневий строк 
на власному веб-сайті;

2) розглядає їх на найближчому 
засіданні колегії за участю представ-
ників інституту громадянського су-
спільства, що проводив громадську 
експертизу;

2-1) розробляє і затверджує за 
результатами розгляду експертних 
пропозицій заходи, спрямовані на їх 
реалізацію;

3) подає у десятиденний строк ін-
ституту громадянського суспільства, 
що проводив громадську експертизу, 
письмову відповідь про результати 
розгляду експертних пропозицій та 
заходи, спрямовані на їх реалізацію, 
з одночасним розміщенням відпо-
відної інформації у засобах масо-
вої інформації та/або на власному 
веб-сайті;

4) надсилає в письмовій та елек-
тронній формі Секретаріату Кабі-
нету Міністрів для розміщення на 
урядовому веб-сайті “Громадянське 
суспільство і влада”: інформацію 
про найменування, прізвище, ім’я, 
по батькові керівника, поштову ад-
ресу, контактні дані інституту грома-
дянського суспільства, що проводив 
громадську експертизу, предмет та 
строки її проведення; експертні про-
позиції, подані інститутом громадян-
ського суспільства за результатами 
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проведеної громадської експертизи; 
затверджені органом виконавчої вла-
ди заходи для реалізації експертних 
пропозицій; відповідь органу вико-
навчої влади інституту громадян-
ського суспільства про результати 
розгляду експертних пропозицій та 
заходи для їх реалізації [14].

Висновки. Конституційно-право-
ве врегулювання проведення громад-
ської експертизи діяльності органів 
публічної влади — це загальносвіто-
ва демократична тенденція, яка де-
термінована посиленням та усклад-
ненням взаємодії органів публічної 
влади та громадськості. Легітимація 
цієї конституційно-правової форми 
впливу громадськості на прийняття 
нормативно-правових актів спрямо-
вана передусім на створення ефек-
тивних конструктивних механізмів 
взаємодії громадськості з органами 
публічної влади щодо вирішення 
державних та суспільних справ.
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співпраЦя  оБ’ЄднанЬ  підприЄмЦів  
і  органів  влади  як  мЕханіЗм  рЕгуляторноЇ 

політики  в  украЇні

Анотація. Досліджуються питання взаємодії об’єднань підприємців і ор-
ганів державного управління в умовах реалізації та вдосконалення регуля-
торної політики в Україні. Розкриті шляхи та механізми державного управ-
ління формування сфери підприємництва в Україні, зокрема досліджено 
механізм — аналіз регуляторного впливу нормативного акта.

Доведено, що залучення громадських об’єднань підприємців до реалізації 
функцій державної влади дасть змогу не лише скоротити шлях, яким про-
суваються управлінські рішення з моменту їх прийняття до реалізації, але й 
зменшити відповідні статті витрат державного бюджету, зокрема витрат на 
конкретні заходи державного управління та регулювання в галузі підприєм-
ництва. 

Проведений аналіз засвідчив, що починаючи з 2000 р. всі Програми  
діяльності Кабінету Міністрів України, які затверджуються Постановами 
Кабінету Міністрів України, впроваджують заходи дієвого механізму спів- 
праці органів державного управління та громадських організацій підприєм-
ців з питань реалізації державної політики у сфері підприємництва.

На виконання цього завдання органи, які опікуються підприємництвом 
за участю громадських об’єднань розробляли конкретні документи (концеп-
цію, стратегію, програму) співпраці громадських об’єднань з органами дер-
жавного управління. Такі документи повинні передбачати створення мережі 
дорадчих органів при органах виконавчої влади на всіх рівнях державного 
управління та регулювання в Україні.

Визначено, що механізм такої співпраці базується на принципах парт-
нерства на основі “зворотного зв’язку” між владою та підприємцями, які пе-
редбачають вільний доступ самоврядних організацій малого та середнього 
підприємництва до інформації органів державної влади та місцевого само-
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врядування, залучення їх до розробки та обговорення проектів нормативних 
і регуляторних актів у сфері формування підприємницького середовища, 
запровадження громадського контролю за поточним виконанням органами 
державного управління запланованих заходів.

Зазначено, що такі норми та процедури закладено у типових положеннях 
відповідних рад, колегій, комітетів, що впливає на чіткі шляхи реалізації дер-
жавної регуляторної політики в Україні.

Ключові слова: державне управління, об’єднання підприємців, малий  
і середній бізнес, сфера підприємництва, аналіз регуляторного впливу.

COOPERATION  OF  THE  UNION  OF  ENTERPRISES  
AND  AUTHORITIES  AS  A  MECHANISM  OF  REGULATORY  POLICY 

IN  UKRAINE

Abstract. The article deals with the issues of interaction between business as-
sociations and state administration in the conditions of implementation and im-
provement of regulatory policy in Ukraine. The ways and mechanisms of state 
management of forming the sphere of entrepreneurship in Ukraine are revealed, in 
particular, the mechanism — the analysis of the regulatory influence of the norma-
tive act is investigated.

It is proved that the involvement of public associations of entrepreneurs  
in the realization of the functions of state power will enable not only to reduce 
the path through which management decisions are promoted from the moment 
of their adoption to implementation, but also to reduce the corresponding items 
of expenditure of the state budget, in particular, the costs of specific measures of 
public administration and regulation in the field of entrepreneurship.

The analysis showed that since 2000 all the Program of activities of the  
Cabinet of Ministers of Ukraine, which are approved by the Cabinet of Ministers 
of Ukraine, implement measures of effective mechanism of cooperation between 
public administration bodies and public organizations of entrepreneurs on issues 
of implementation of state policy in the field of entrepreneurship.

In order to accomplish this task, the bodies that deal with entrepreneurship 
with the participation of public associations have developed specific documents 
(concept, strategy, program) for the cooperation of public associations with public 
authorities. Such documents should include the creation of a network of advisory 
bodies at executive bodies at all levels of public administration and regulation in 
Ukraine.

It is determined that the mechanism of such cooperation is based on the prin-
ciples of partnership on the basis of “feedback” between the government and en-
trepreneurs, which provides for the free access of self-governing organizations of 
small and medium enterprises to information of state authorities and local self-
government, involving them in the development and discussion of normative draft 
and regulatory acts in the sphere of formation of the business environment, intro-
duction of public control over the current execution by the public authorities of 
the planned events in.
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It is noted in the article that such rules and procedures are laid down in the 
model regulations of the respective councils, colleges, committees and influence 
the clear ways of implementing the state regulatory policy in Ukraine.

Keywords: state administration, association of entrepreneurs, small and me-
dium business, sphere of entrepreneurship, analysis of regulatory influence.

Постановка проблеми. Сучас-
ні питання формування ефективної 
системи управління у сфері малого 
та середнього бізнесу в Україні по-
требують активізації діяльності гро-
мадських організацій підприємців та 
посилення їх ролі та безпосереднього 
впливу на процес формування й ре-
алізації державної політики у сфері 
підприємництва, зокрема в частині 
використання аналізу регуляторного 
впливу в сучасній практиці державо-
творення.

Загалом партнерські стосунки 
між державою та підприємцями на-
бувають все ширшого та фахового 
розвитку. Вимоги Указів Президен-
та України, обговорення представ-
никами підприємців і Президентом 
України спільних заходів закріпили 
основи таких стосунків між підпри-
ємцями та владою, створили нові 
можливості й надали ширші повно-
важення об’єднанням підприємців, 
спонукаючи їх до постійної співпра-
ці, створення взаємозлагоджених ді-
євих механізмів управління сферою 
підприємництва в Україні.

Мета статті полягає у розкритті 
питань взаємодії об’єднань підприєм-
ців і органів державного управління 
в умовах реалізації та вдосконалення 
регуляторної політики в Україні.

Аналіз досліджень і публікацій. 
Якщо згадати історію самооргані-
зації українського підприємництва 

(дослідити в літературі), то процес 
діалогу між владою та підприєм-
ництвом розпочався ще на початку  
90-х років. Важливим кроком на 
шляху зближення влади та підприєм-
ництва у вирішенні питань його під-
тримки та розвитку стало створення 
ще в 1993 р. Ради підприємців Укра-
їни при Кабінеті Міністрів України, 
яка надала поштовх до формування 
сучасних механізмів взаємодії між 
владою та підприємцями. Відомі 
автори, які досліджували означену 
проблему: В. Воротін, Ю. Єхануров, 
Д. Ляпін, К. Ляпіна та ін. 

Виклад основного матеріалу. 
Сьогодні багато громадських під-
приємницьких об’єднань захищають 
права та інтереси підприємців, віді-
грають помітну роль у підтримці та 
розвитку бізнесу в Україні. Однак, 
органи публічного управління ще не 
повною мірою використовують такі 
можливості сучасних об’єднань під-
приємців. У цьому теж є свої об’єк-
тивні та суб’єктивні причини розвит-
ку таких взаємовідносин у сучасних 
умовах господарювання. 

Нагадаємо, що органи державного 
управління, які повинні відповідати 
за стимулювання розвитку та під-
тримку підприємництва або причетні 
до нього, мають об’єктивні обмежен-
ня і щодо кількості персоналу, і щодо 
часу, і щодо фінансово-матеріальних 
можливостей підтримки окремого 
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суб’єкта господарювання. Тому дер-
жавним органам доцільно спиратися 
на об’єднання підприємців, підтри-
мувати і спрямовувати їх ініціативи 
та пропозиції щодо сприяння розвит-
ку групи підприємств окремої галузі, 
одержувати оперативну інформацію 
щодо сучасного стану національної 
економіки і потреб суб’єктів господа-
рювання, а також делегувати їм певні 
права по реалізації заходів держав-
ної економічної політики, проектів 
рішень органів по реалізації заходів 
державної господарської політики, 
проектів рішень органів влади з від-
повідних питань, повноважень з екс-
пертизи інвестиційних проектів, еко-
номіко-правових експертиз проектів 
законів і постанов Уряду.

Залучення громадських об’єд-
нань підприємців до реалізації дея-
ких функцій державної влади дасть 
змогу не лише скоротити шлях, яким 
просуваються управлінські рішення 
з моменту їх прийняття до реаліза-
ції, але й зменшити відповідні статті 
витрат державного бюджету, зокрема 
витрат на конкретні заходи держав-
ного управління та регулювання в 
галузі підприємництва. 

Наш аналіз свідчить, що починаю-
чи з 2000 р. всі Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України, які за-
тверджуються Постановами Кабіне-
ту Міністрів України, впроваджують 
заходи дієвого механізму співпраці 
органів державного управління та 
громадських організацій підприєм-
ців з питань реалізації державної по-
літики у сфері підприємництва.

На виконання цього завдання 
органи, що опікуються підприємни-
цтвом за участю громадських об’єд-
нань розробляли конкретні докумен-

ти (концепцію, стратегію, програму) 
співпраці громадських об’єднань з 
органами державного управління. 
Такі документи мають передбачати 
створення мережі дорадчих органів 
при органах виконавчої влади на всіх 
рівнях державного управління та ре-
гулювання в Україні. Механізм такої 
співпраці базується на принципах 
партнерства на основі “зворотного 
зв’язку” між владою та підприємця-
ми, які передбачають вільний доступ 
самоврядних організацій малого та 
середнього підприємництва до ін-
формації органів державної влади 
та місцевого самоврядування, залу-
чення їх до розробки й обговорення 
проектів нормативних і регулятор-
них актів у сфері формування під-
приємницького середовища, запро-
вадження громадського контролю 
за поточним виконанням органами 
державного управління запланова-
них заходів. Такі норми та процеду-
ри закладено у типових положеннях 
відповідних рад, колегій, комітетів. 
Такі заходи впливали на чіткі шля-
хи реалізації державної регуляторної 
політики в Україні. 

За роки незалежності в Україні 
здійснено вагому роботу з розро-
блення та імплементації системної 
нормативно-правової бази та інсти-
туційного забезпечення регулятор-
ної політики, зокрема об’єднання 
підприємців дуже багато для цього 
зробили.

На сучасному етапі державотво-
рення регуляторна політика повною 
мірою інтегрована в соціально-еко-
номічну політику держави. Зокре-
ма, механізм аналізу регуляторного 
впливу закріплено як обов’язкову 
складову підготовки проектів уря-
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дових рішень, що мають характер 
регуляторних, і подальшого їх роз-
гляду як на засіданнях профільних 
урядових комітетів, так і Кабінету 
Міністрів України. Розвиток й удо-
сконалення регуляторної політики 
передбачено Програмою Уряду і від-
повідно у Середньостроковому пла-
ні пріоритетних дій уряду до 2020 р. 
Зазначеним планом передбачено 
зменшення адміністративних бар’є-
рів для бізнесу шляхом розроблення 
та впровадження нормативно-право-
вих актів з одночасним проведенням 
кількісних розрахунків вигод і ви-
трат при запровадженні кожного ре-
гулювання для усіх форм бізнесу та 
сучасної держави бізнесу.

На думку експертів Інституту за-
конодавства Верховної Ради Укра-
їни дієва державна регуляторна по-
літика спрямована на недопущення 
прийняття економічно недоцільних 
і неефективних регуляторних актів, 
зменшення втручання держави в ді-
яльність суб’єктів господарювання 
та усунення перешкод для розвитку 
господарської діяльності [1].

Слід погодитись з фахівцями На-
ціонального інституту стратегічних 
досліджень, що в Україні процеду-
ри та правила регуляторної політи-
ки визначаються нормами Закону 
України “Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності” від 11.09.2003 р. 
№ 1160-IV та низкою підзаконних 
актів (Постанова КМУ “Про затвер-
дження методик проведення ана-
лізу впливу та відстеження резуль-
тативності регуляторного акта” від  
11 березня 2004 р. № 308, Постано-
ва КМУ та НБУ “Про затвердження 
методик проведення аналізу впли-

ву та відстеження результативності 
регуляторного акта Національного 
банку України” від 14 квітня 2004 р. 
№ 471 та розпорядження Кабінету 
Міністрів України “Про підготовку 
та оприлюднення щорічної інформа-
ції Кабінету Міністрів України про 
здійснення державної регуляторної 
політики органами виконавчої вла-
ди” від 19 березня 2004 р. № 152-р. 
З 2004 р. створено та функціонує 
центральний орган виконавчої вла-
ди щодо методичного забезпечення 
державної регуляторної політики 
(від Державного комітету України з 
питань регуляторної політики та під-
приємництва до Державної регуля-
торної служби України, і це позитив-
но відмічено у матеріалах Світового 
банку), у Верховній Раді України та 
всіх обласних і міських радах народ-
них депутатів створено відповідні 
профільні комітети. Відповідно до 
ст. 1 Закону України регуляторними 
органами є: Верховна Рада України, 
Президент України, Кабінет Міні-
стрів України, Національний банк 
України, Національна рада України з 
питань телебачення і радіомовлення, 
інший державний орган, централь-
ний орган виконавчої влади, Верхов- 
на Рада Автономної Республіки 
Крим, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевий орган ви-
конавчої влади, орган місцевого са-
моврядування, а також територіальні 
органи центральних органів виконав-
чої влади, державні спеціалізовані 
установи та організації, некомерцій-
ні самоврядні організації, які здій-
снюють керівництво та управління  
окремими видами загальнообов’яз-
кового державного соціального стра-
хування [2].
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Європейський досвід послідов-
но адаптується та впроваджується в 
національну практику регуляторної 
діяльності. Зокрема, у 2015 р., на ви-
конання вимог Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Со-
юзом [3] (ст. 378) та Порядку ден-
ного асоціації між Україною та ЄС 
для підготовки та сприяння імпле-
ментації Угоди про асоціацію [4] (п. 
7.7), було адаптовано та впровадже-
но в законодавче поле України нор-
ми європейського інструменту регу-
ляторної політики SME-Test, який 
в Україні отримав назву М-Тест, та 
запроваджено оновлену методику 
аналізу регуляторного впливу (нова 
редакція Постанови Кабінету Мі-
ністрів України № 308 “Про затвер-
дження методик проведення аналізу 
впливу та відстеження результатив-
ності регуляторного акта”).

Постійне удосконалення меха-
нізмів і інструментів самої політики 
та шляхи її ефективної реалізації в 
Україні передбачені нормами Угоди 
про асоціацію з ЄС, та входить до пи-
тань постійного діалогу з МВФ, Сві-
товим банком та ОЕСР.

Так Світовий Банк у дослідженні 
комплексної оцінки показників регу-
ляторної політики Global Indicators 
of Regulatory Governance [5] (оцінка 
від 0 до 6 по 185 країнам світу), надав 
Україні 5,2 бали (аналогічний показ-
ник дістали Польща та Німеччина. 
Україна значно випереджає Білорусь 
(2,8 бали) та РФ (4,0 бали). Одні-
єю з проблемних зон для України за 
цим дослідженням є потреба більш 
формалізованого визначення кри-
теріїв, за якими вимагається прове-
дення оцінки регуляторного впливу. 
Також певним недоліком для Укра-

їни є відсутність єдиної бази даних 
(розподіленої або централізованої) з 
проектами регуляторних актів, АРВ 
та звітами про відстеження результа-
тивності.

Загалом низька ефективність де-
регуляції пов’язана із слабкою прак-
тичною регуляторною діяльністю 
регуляторних органів на державному 
та регіональному рівнях. Серед чин-
ників, що знижують ефективність 
реформ дерегуляції слід зазначи-
ти: слабкий контроль за порядком 
визначення та віднесення проектів 
нормативно-правових актів до регу-
ляторних. Формальність на етапі ви-
значення ознак регуляторного впли-
ву проектів актів дає можливість 
відповідним органам уникати вимог 
публічності їх підготовки, оцінки 
регуляторного впливу та ефектив-
ності для суб’єктів господарювання 
та ринку в цілому. Більшою мірою 
це може застосовуватись до проектів 
нормативно-правових актів, затвер-
дження яких знаходиться у повнова-
женні окремого ЦОВВ. На сьогодні 
поширена практика підготовки нор-
мативно-правових актів без належ-
ної регуляторної підготовки як на за-
гальному, так і регіональному рівнях, 
зокрема без обговорення в спілках і 
об’єднаннях підприємців. Основни-
ми прогалинами у нормотворчій 
діяльності органів державної та міс-
цевої влади є відсутність аналізу 
регуляторного впливу та недотри-
мання публічності обговорення та 
прийняття відповідних актів.

За даними ДРС [6] за 9 місяців 
2017 р. рівень відмов у погоджен-
ні проектів від ЦОВВ становив  
38 % (по 150 проектах з опрацьо-
ваних 390), а від органів місцевого 
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самоврядування — 29 % (по 28 про-
ектах з опрацьованих 96). Ще більш 
складна ситуація з проведенням  
експертиз законопроектів. За 9 мі-
сяців 2017 р. ДРС здійснило експер-
тизу 1625 проектів регуляторних ак-
тів, з яких майже кожен третій 30 %  
(або ж 490 проектів) повернено без 
розгляду, до 65 % (1052 проектів) 
подавались зауваження, і лише 20 % 
проектів цілком відповідали вимо-
гам.

За результатами здійснення моні-
торингу набуття чинності регулятор-
них актів за 9 місяців 2017 р. ДРС 
було виявлено 27 регуляторних ак-
тів, прийнятих з порушенням вимог 
Закону України “Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності” в частині 
обов’язковості погодження з ДРС в 
частині повільності впровадження 
процедури кількісної оцінки адміні-
стративного навантаження регуля-
цій на суб’єктів малого та середнього 
підприємництва.

В Україні за даними моніторингу, 
що проводиться ДРС, оцінки впливу 
на конкуренцію розробниками ре-
гуляторних актів не здійснюються,  
у т. ч. через відсутність відповідної 
методики. Проте на сьогодні відбу-
ваються дискусії щодо можливих 
варіантів такої методики та її прак-
тичне запровадження є можливим у 
найближчий час. Фрагментарність 
регуляторного циклу через вибірко-
вість та низьку якість оцінки резуль-
тативності регуляції. Відстеження 
результативності регулювання є важ-
ливим елементом системи “зворот-
ного зв’язку” і необхідним елементом 
“регуляторного циклу” (за рекомен-
даціями ОЕСР це третій критично 

важливий інструмент регуляторної 
політики — оцінка ex-post. Аналогіч-
на оцінка здійснюється й у матеріа-
лах Європейської Комісії [7]).

В Україні відстеження результа-
тивності регуляторного акта є пря-
мою нормою Закону України “Про 
засади державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяль-
ності” (базове, повторне і періодич-
не відстеження результативності). 
Якщо відстеження результативності 
регулювання не здійснюється, то не-
можливо оцінити ефект від регуляції 
та досягнення нею цілей, і така регу-
ляція найчастіше стає інструментом 
корупції. Разом із тим проблема по-
лягає у формальному підході щодо 
відстеження результативності регу-
ляторними органами.

Зазначимо, що змістовного відсте-
ження результативності на сьогодні 
за даними ДРС не здійснюється [8]. 
Це призводить до неможливості ви-
значення результату регулювання, 
неможливості співставити резуль-
тати з тим, що очікувалось під час 
розробки та прийняття регулюван-
ня. Оскільки будь-яке регулювання 
вимагає витрачання ресурсів як з 
боку бізнесу, так і з боку державних 
органів, то штучні та неефективні 
регулювання можуть призводити до 
суттєвих втрат і, як результат — до 
зниження конкурентоспроможності 
національного бізнесу.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. У цілому законо-
давче та інституційне забезпечення 
взаємодії громадських об’єднань 
підприємців у частині реалізації ре-
гуляторної політики практично від-
повідає сучасним вимогам і кращим 
світовим практикам і вимогам ЄС 
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[9]. Це означає, що розробка змін до 
базового законодавчого забезпечен-
ня регуляторної політики в Україні 
не на часі, але заходи вдосконалення 
такої взаємодії необхідні.

Наявні проблеми в реалізації норм 
регуляторної політики можуть бути 
вирішені шляхом застосування ін-
струменту методичного супрово-
дження (ДРС) та активізації уваги 
Уряду до належного виконання усіх 
складових ефективної регуляторної 
діяльності — від підготовки та пу-
блічного обговорення до належного 
обґрунтування впливу на суб’єктів 
господарювання, конкуренцію на ри-
нок, економічну безпеку держави в 
цілому.

Слід підтримати думку фахівців з 
НІСД, що для досягнення дерегуля-
ційного ефекту в Україні в 2019 р. не-
обхідно реалізувати низку ініціатив і 
заходів, що сприятимуть належному 
виконанню норм і правил регуля-
торної діяльності, зокрема доцільно: 
Адміністрації Президента України 
доручити главам обласних держав-
них адміністрацій та районних дер-
жавних адміністрацій до щорічного 
звіту про свою діяльність додати 
обов’язковий розділ щодо реаліза-
ції державної регуляторної політики  
(у тому числі щодо ефективності та 
результативності публічних консуль-
тацій із зацікавленими сторонами 
щодо власних регуляторних рішень), 
а також главам обласних державних 
адміністрацій та районних держав-
них адміністрацій спільно з Держав-
ною регуляторною службою України 
організувати періодичні регулярні 
методологічні семінари з питань ре-
алізації регуляторної політики для 
місцевих органів державної влади із 

залученням органів місцевого само-
врядування та ОТГ.
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ЗаБЕЗпЕчЕння  роЗБудови   
громадянсЬкого  потЕнЦіалу  в  украЇні

Анотація. З’ясовано, що демократична держава (на відміну від автори-
тарної) не управляє суспільством, а здійснює управління суспільними і дер-
жавними справами (і це принципово різні концепції). “Ефективною” може 
вважатися лише така взаємодія інститутів влади з інститутами громадян-
ського суспільства, в результаті якої на основі взаємних компромісів досяг-
нуто згоди (консенсусу) з усіх порушених питань, а також спільно виро-
блено й погоджено проекти конкретних владних чи управлінських рішень, 
прийняття яких дасть змогу врегулювати наявну проблему. Саме тому кожен 
з учасників такого діалогу взаємодії повинен не лише глибоко розбиратися в  
суті проблеми, а й прислуховуватися до чужих думок та пропозицій,  заува-
жень інших учасників, а також намагатися виявити спільні риси різних по-
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зицій та виробити прийнятне для всіх рішення щодо розв’язання наявної 
проблеми.

Обґрунтовано, що обов’язковою засадою ефективної співпраці та умовою 
налагодження ефективної взаємодії держави (в особі конкретних державних 
службовців) і громадянського суспільства має стати розуміння обома сторо-
нами своєї рівноправності та відповідальності в управлінні суспільними та 
державними справами, адже і право державних службовців, і право представ-
ників громадськості ґрунтується на одному і тому самому конституційному 
праві кожного громадянина брати участь в управлінні державними справа-
ми (ст. 38 Конституції України). Участь в діяльності третього сектору також 
стає все більш важливим для захисту демократії в Україні. Особливо врахо-
вуючи той факт, що майже в усьому світі рівень участі населення у виборах 
знижується. В Європі, незважаючи на те, що до недавнього часу головним 
ініціатором процесу укладення договору про взаємодію був некомерційний 
сектор, держава зацікавлена в договорі нітрохи не менше. Наприклад, однією 
з головних причин підготовки договору в Англії була нездатність уряду вирі-
шити стрімко зростаючу кількість завдань і забезпечити необхідне обслуго-
вування населення ефективно і економічно.

Ключові слова: взаємодія, державний сектор, громадянське суспільство, 
Конституція України, державні службовці.

ENSURING  OF  THE  DEVELOPMENT  OF  CIVILIAN  POTENTIAL  
IN  UKRAINE

Abstract. It has been established that a democratic state (as opposed to an 
authoritarian state) does not manage society, but administers public and state af-
fairs (and these are fundamentally different concepts). “Effectiveness” can only be 
considered such interaction of the institutions of power with the institutions of 
civil society, as a result of which an agreement (consensus) on all the issues raised 
was reached on the basis of mutual compromises, as well as jointly produced and 
agreed projects of specific power or managerial decisions that can resolve the ex-
isting the problem. That is why each of the participants in such a dialogue should 
not only deeply understand the essence of the problem, but also listen to other 
people’s opinions and suggestions, comments of other participants, as well as try to 
identify common features of various positions and work out a solution acceptable 
to all about how to solve the existing problem.

It is substantiated that the mandatory principle of effective cooperation and 
the establishment of effective interaction between the state (in the face of specific 
public servants) and civil society should be the understanding by both parties of 
their equal rights and responsibility in managing public and state affairs, because 
the right of public servants and the right of members of the public on the same 
constitutional right of every citizen to participate in the management of public 
affairs and (Art. 38 of the Constitution of Ukraine). Participation in the activities 
of the third sector is also becoming increasingly important to protect democracy 
in Ukraine. Especially considering the fact that almost all over the world the level 
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of public participation in the elections is decreasing. In Europe, despite the fact 
that until recently the main initiator of the process of concluding an agreement on 
cooperation was the non-profit sector, the state is no less interested in the agree-
ment. For example, one of the main reasons for preparing a treaty in England was 
the inability of the government to solve a rapidly growing number of tasks and to 
provide the necessary services to the population efficiently and economically.

Keywords: interaction, public sector, civil society, the Constitution of Ukraine, 
civil servants.

Постановка проблеми. Неодно-
разово наголошувалося, що у про-
цесі прийняття всіх владних рішень, 
що стосуються подальшої розбудови 
громадянського потенціалу в Укра-
їні, враховуються такі обов’язкові 
принципи ефективної співпраці, 
як рівноправність та паритетність 
у відносинах між представниками 
громадянського сектору та представ-
никами держави (держслужбовця-
ми). Наприклад, Указом Президен-
та України [1] затверджено заходи, 
які мають бути реалізовані у 2016– 
2020 рр. Даний документ повинен 
сприяти розвитку громадянського 
суспільства України, а зазначені за-
ходи спрямовані на розбудову ефек-
тивної взаємодії держави та грома-
дянського суспільства (неурядовими 
організаціями) і на забезпечення 
умов їх взаємодії на засадах партнер-
ства та взаємовідповідальності. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Основні положення щодо 
взаємодії неурядових організацій 
та органів влади були розглянуті у 
працях таких вчених, як Т. Бєльська,  
О. Горошко, Є. Романенко, Ю. Сур-
мін.

Мета статті — проаналізувати 
важливість розбудови громадян-
ського потенціалу в Україні щодо на-

лагодження взаємодії інститутів гро-
мадянського суспільства та держави.

Виклад основного матеріалу. 
Визнання державою ролі сектору 
неурядових організацій обумовлює 
організацію обговорення та затвер-
дження основних тем — це незалеж-
ність сектору від політичних рішень 
уряду і прийняття того факту, що не 
всі неурядові організації зацікавлені 
у співпраці з державою. Деякі, такі 
як групи адвокації (відстоюють певні 
ідеї чи інтереси) і групи незалежно-
го моніторингу, спеціально створю-
ються для того, щоб коментувати і 
критикувати політику держави. Спе-
цифіка діяльності таких організацій 
має бути визнана, щоб уникнути вза-
ємного нерозуміння в майбутньому.

Однак, важливо зазначити, що не-
достатньо лише скласти політичний 
документ про співпрацю — саме по 
собі це не можна вважати “успішним 
завершенням”. Цей крок є лише ви-
хідною точкою, а не завершенням, а 
Договір також називають “процесом, 
а не папером”, підкреслюючи той 
факт, що обидві сторони все одно 
виграють від процесу переговорів, 
навіть якщо він не призведе до при-
йняття узгодженого тексту. Хоро-
ші взаємини формуються у процесі 
частих контактів, конструктивних 
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дискусій, активної взаємодії, а також 
шляхом поступок, компромісів і го-
товності зрозуміти один одного [2].

На нашу думку, кращим варіантом 
для некомерційного сектора Украї-
ни було б затвердження документа, 
який мав би для уряду силу закону 
і визначав чіткі терміни виконання 
зобов’язань. Але, навіть сам процес 
зустрічей, обговорень, перегово-
рів може принести більше, ніж від  
нього очікувалося, якщо результа-
том його буде поліпшення взаємо- 
розуміння з державними структура-
ми. На кшталт двостороннього дого-
вору.

Зазвичай, назва таких документів, 
прийнятих з метою налагодження 
взаємодії інститутів громадянського 
суспільства та держави, дає швидко 
зрозуміти — вони є одностороннім 
або двостороннім документом, а та-
кож чи мають вони юридичну силу, 
що автоматично робить їх обов’яз-
ковими для виконання. Наприклад, 
угода уряду та громадського сектору 
Уельсу оформляє обов’язки влади 
та має статус юридичного докумен-
та, водночас — англійська угода має 
статус “меморандуму” про взаємодію 
уряду та третього сектору. У випадку 
Естонії, тут концепція про розвиток 
громадянського суспільства при-
ймалася парламентом та несе в собі 
відображення цінностей, принципів 
та процедур, покликаних підвищи-
ти активність громадян щодо участі 
в житті держави. У хорватській же 
програмі прямо зазначено — вона не 
має юридичного статусу, тому це не 
обов’язковий документ, а основа для 
майбутньої співпраці. 

Зараз для України одна з головних 
причин систематичної співпраці між 

державним і некомерційним секто-
рами — це інституціоналізація гро-
мадянського суспільства і зростання 
обізнаності про нього населення. Вва-
жаємо, що люди повинні усвідомлю-
вати важливість прийняття активної 
участі в цьому процесі і використо-
вувати некомерційні організації як 
інструмент вираження своїх погля-
дів і захисту своїх інтересів. Це дасть 
можливість сконцентрувати ресурси 
і знання для досягнення цілей соці-
ального та економічного розвитку.

У різних країнах існують й інші 
чинники, що визначають важливість 
договорів. У Нідерландах (де дуже 
великий третій сектор) наріжним ка-
менем роботи некомерційних органі-
зацій є принцип субсидіарності, коли 
послуги максимально наближені до 
споживача. В Австрії громадські ор-
ганізації вважаються одним з інстру-
ментів децентралізації державної 
влади. Крім того, третій сектор часто 
здійснює діяльність в таких облас-
тях, де держава не береться, хоча ця 
діяльність і ці послуги дуже важливі. 
Британські договори, а також анало-
гічні процеси і документи в Хорватії, 
Естонії також варті уваги і є гарним 
прикладом трансформації відносин 
між державою і третім сектором в 
Україні.

Ми вважаємо, і в Україні роль 
некомерційного сектора як піонера 
і експериментатора в різних сферах 
життя суспільства надзвичайно важ-
лива, особливо коли державі ще не 
очевидна важливість того чи іншого 
напряму роботи і необхідність надан-
ня цих послуг населенню ще треба 
довести. 

Отже, формування громадян-
ського потенціалу та розбудова гро-
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мадянського сектору є неможливою 
без належного підходу в розробці 
концепцій співпраці між державою 
та громадянським суспільством. Тут 
важливий також і аналіз стану пра-
вового забезпечення діяльності ос-
новних інститутів громадянського 
суспільства. Європейський досвід 
вказує на те, що громадянський по-
тенціал розвивається на основі са-
морегуляції, а представники грома-
дянського суспільства намагаються 
обмежувати державний вплив на 
процеси всередині нього. Та за умов 
незрілості недостатньої самодостат-
ності інститутів громадянського су-
спільства, держава зобов’язана забез-
печити становлення його структур, 
значна частина повноважень яких з 
часом має перейти до органів місце-
вого самоврядування, громадських 
організацій, політичних партій та ін.  
форм самоорганізації громадян [3].

Очевидно, для підписання дого-
вору взаємодії держави та грома-
дянського суспільства, аналогічного 
європейським, необхідно провести 
ґрунтовний науковий аналіз усіх 
механізмів (способи, інструменти, 
форми) взаємодії інститутів грома-
дянського суспільства та державних 
органів (органи місцевого самовря- 
дування), виокремити з них неефек-
тивні (нерезультативні та непродук-
тивні), а також ті, які, навпаки, ви-
знані високоефективними з метою 
подальшого поширення у правоза-
стосовній практиці розбудови грома-
дянського потенціалу. Варто також 
не забувати у процесі розробки по-
ложень (умов) до такої концепції, що 
підвищення результативності взає-
модії органів державної влади та гро-
мадянського суспільства на сьогодні 

має потребу не так у винаході нових 
механізмів та процедур, як у поши-
ренні якісної практики вже визначе-
них законодавством, а саме: консуль-
тації з громадськістю, громадські 
слухання, соціальний діалог [3].

Європейська концепція партнер-
ства покликана стати орієнтиром 
для органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, неурядо-
вих організацій та бізнесу в пошуку 
рішень з питань зміцнення взаємодії 
між інститутами громадянського су-
спільства та державою, механізмом 
суспільного розвитку держави. Нею 
формулюються цілі та завдання, а 
також система принципів, пріори-
тетів та заходів, з вирішення питань 
даної сфери, що спрямовується на 
підсилення демократичних процесів 
та визнання ролі інститутів грома-
дянського суспільства. ЇЇ завданням 
є також забезпечення подальшого 
розвитку та удосконалення взаємо-
відносин органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, 
неурядових організацій та бізнесу, 
на залучення громадян, громадсь- 
ких організацій до державного управ-
ління та реалізації державної полі- 
тики.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. У Доповіді “Про 
стан розвитку громадянського су-
спільства в Україні” 2012 р. [4] мова 
йде про те, що Україна тільки почи-
нає напрацьовувати нові інструмен-
ти та практики ефективної взаємодії 
у відносинах держави та громадян-
ського суспільства, адаптувати своє 
законодавство до європейських стан-
дартів. Але ця тема залишається ще 
досить актуальною для нашої країни 
і на сьогодні. 
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Щодо перспектив розвитку, то 
вони відкриються тільки тоді, коли 
держава і громадянське суспільство 
вступлять у діалог і досягнуть нала-
годження стійкої взаємодії за участю 
громадянського суспільства у спра-
вах держави і водночас у реалізації 
запитів та інтересів громадян країни 
[5].
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Анотація. Розкриті теоретико-правові засади міжсекторального партнер-
ства органів влади, громадян та їх об’єднань, бізнес-сектору та засобів масо-
вої інформації за сучасних умов реформування системи публічного управ-
ління в Україні.

Доведено, що партнерство як процес передбачає низку спільних дій, 
спільний пошук шляхів розв’язання наявних проблем чи нових можливо-
стей та їх реалізацію. У партнерстві немає другорядного. Важливим є як 
процес налагодження партнерства, розвитку стосунків та узвичаєння діа-
логу, так і спільна діяльність, що є результатом цього процесу. Партнерство 
може бути і метою діяльності, і механізмом досягнення цілей. Особливо це 
стає очевидним, коли завдання полягає у налагодженні порозуміння, набли-
женні сторін, створенні умов для змін.

Налагодження партнерства вимагає спільності, взаємної зацікавленості, 
внеску кожного у спільну справу. Партнерство передбачає прагнення об’єд-
нання зусиль і ресурсів, енергії, знань, досвіду різних груп, кожна з яких 
приносить у партнерство щось своє, цінне і неповторне. Це певні мережі, але 
не лише просто скоординованих дій різних сторін, це насамперед спільна 
відповідальність. Зазвичай про партнерство говорять як про спосіб взаємо-
дії, який найбільше враховує рівність сторін — як у плані участі в процесі, 
так і в плані користі, яку отримують сторони.

Міжсекторальне партнерство — це насамперед механізм створення нових 
можливостей і порозуміння, руйнація стереотипів, зміна ставлення, відхід 
від акцентування стосунків залежності й підпорядкування, розвиток нави-
чок спільної діяльності та об’єднання заради змін на краще. Міжсекторальне 
партнерство це демократія в дії.

Зазначено, що люди, організації не існують в ізоляції та часто вступають 
в контакт і взаємодіють з іншими. Але рівень цієї взаємодії може суттєво 
відрізнятися. Навіть те, що сторони називають партнерством, часто не є ним.
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Партнерство як і будь-яка спільна діяльність має певні ризики та зале-
жить від низки факторів. На характер взаємодії впливають загальний кон-
текст та специфічні умови, норми та процедури взаємодії. Чимало залежить 
від готовності та бажання сторін до співпраці. Незалежність сторін у парт-
нерстві є принциповою. Вибір на користь партнерства може зробити лише 
незалежна людина чи організація.

Ключові слова: публічне управління та адміністрування, міжсектораль-
не партнерство, органи влади, бізнес сектор, інформація.

INTER-SECTORAL  PARTNERSHIP  bODIES  OF  MANAGEMENT  
AND  DECENTRALIZATION  OF  THE  AUTHORITIES  IN  UKRAINE 

Abstract. The article deals with the theoretical and legal principles of the 
inter-sectoral partnership of the authorities, citizens and their associations, the 
business sector and the mass media in the current conditions of reforming the 
system of public administration in Ukraine.

It has been proved that as a process, the partnership involves a series of joint 
actions, a joint search for solutions to existing problems or new opportunities and 
their implementation. There is no secondary partnership. Important is the process 
of establishing a partnership, developing relations and dialogue, and the joint ac-
tivities resulting from this process. Partnership can be both a goal of activity and 
a mechanism for achieving goals. This is especially evident when the task is to es-
tablish an understanding, to approach the parties, to create conditions for change.

Setting up a partnership requires community, mutual interest, contribution 
to everyone in a joint business. The partnership involves the desire to combine 
efforts and resources, energy, knowledge, experience of different groups, each of 
which brings something in its partnership, valuable and unique. These are some 
networks, but not just coordinated actions by different parties, it is primarily a 
shared responsibility. As a rule, they talk about partnership as the way of interac-
tion that takes into account the equality of parties most - both in terms of partici-
pation in the process and in terms of benefits that the parties receive.

An inter-sectoral partnership is primarily a mechanism for creating new op-
portunities and understanding, destroying stereotypes, changing attitudes, 
avoiding stressing relationships of dependence and subordination, developing 
joint activities and joining together for better change. An inter-sectoral partner-
ship is democracy in action.

It is noted that people, organizations do not exist in isolation and often get in 
touch and interact with others. But the level of this interaction can vary signifi-
cantly. Even what the parties call partnership is often not it.

Partnership as well as any joint activity has certain risks and depends on a 
number of factors. The nature of the interaction is influenced by the general con-
text and specific conditions, norms and procedures of interaction. Much depends 
on the willingness and willingness of the parties to cooperate. Independence of 
the parties in the partnership is fundamental. The choice of a partnership can 
only be made by an independent person or organization.
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Постановка проблеми. Питан-
ня партнерства та децентралізації 
лишається актуальним у всіх країн 
Європи з розвиненими ринковими 
відносинами. У більшості робіт су-
часна регіоналізація розглядається 
як основа партнерства, демократиза-
ції та децентралізації національних 
макроекономічних систем управ-
ління з метою подавання місцевих 
питань протекціонізму та власне 
централізму. Саме цим питанням 
присвячена наша стаття. 

Аналіз досліджень і публікацій. 
Аналіз публікацій за темою дослі-
дження свідчить, що це роботи —  
А. Торнлі, П. Ньюмана, П. Кармай-
кла, Р. Родса, Я. Банча та ін. В них 
саме партнерство та децентраліза-
ція розглядається з позиції спільної 
стратегії боротьби за збереження різ-
номанітності в управлінні та розвит-
ку. Безперечно погоджуємось з таки-
ми дослідженнями та підтримуємо 
думку, що децентралізація має різні 
ступені та типи — деконцентрація та 
делегація.

Таке розуміння механізмів парт-
нерства та децентралізації підтри-
мують такі Європейські організації: 
“Організація економічного співро-
бітництва та розвитку”, “Асамблея 
європейських регіонів”, “Рада євро-
пейських муніципалітетів і регіонів” 
та ЄС. Програмні документи цих ор-
ганізацій представляють регіональну 
різноманітність і виводять країни на 
спільну мету — розумне врядування 
на основі міжсекторального партнер-

ства, децентралізації та розумного 
зростання.

Мета статті полягає у розкритті 
теоретико-правових засад міжсекто-
рального партнерства органів влади, 
громадян та їх об’єднань, бізнес сек-
тору та засобів масової інформації за 
сучасних умов реформування систе-
ми публічного управління в Україні, 
зокрема процесів децентралізації.

Виклад основного матеріалу. 
Партнерство і децентралізація виво-
дять національну економіку України 
та притаманну їй систему управлін-
ня на шлях конкурентоспроможності 
в глобальному просторі. Сама кон-
курентоспроможність має розгляда-
тись як стратегія переосмислення ре-
гіонального та місцевого розвитку на 
принципі “розумної спеціалізації” і 
“міжрегіональної співпраці” з метою 
розвитку без дублювання функцій 
та активізації соціальної активності 
місцевих жителів. Власне міжсекто-
ральне партнерство — це не є щось 
задане раз і назавжди, це — живий 
процес, зокрема за часів децентра-
лізації всієї системи управління в 
Україні. Як умова діяльності парт-
нерство означає об’єднання зусиль 
заради спільно визначених цілей, 
тобто згоду на співпрацю.

Партнерство як процес перед-
бачає низку спільних дій, спільний 
пошук шляхів розв’язання наявних 
проблем чи нових можливостей та 
їх реалізацію. У партнерстві немає 
другорядного. Важливим є як процес 
налагодження партнерства, розвитку 
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стосунків та узвичаєння діалогу, так і 
спільна діяльність, що є результатом 
цього процесу. Партнерство може бу-
ти і метою діяльності, і механізмом 
досягнення цілей. Особливо це стає 
очевидним, коли завдання полягає 
у налагодженні порозуміння, набли-
женні сторін, створенні умов для 
змін [1].

Налагодження партнерства вима-
гає спільності, взаємної зацікавлено-
сті, внеску кожного у спільну справу. 
Партнерство передбачає прагнення 
об’єднання зусиль і ресурсів, енергії, 
знань, досвіду різних груп, кожна з 
яких приносить у партнерство щось 
своє, цінне і неповторне. Це певні 
мережі, але не лише просто скоорди-
нованих дій різних сторін, це насам-
перед спільна відповідальність. За-
звичай про партнерство говорять як 
про спосіб взаємодії, який найбільше 
враховує рівність сторін — як у плані 
участі в процесі, так і в плані користі, 
яку отримують сторони.

Важливо, що на сьогодні все ча-
стіше говорять про міжсекторальне 
партнерство — партнерство орга-
нів влади, громадян та їх об’єднань, 
бізнес сектору, ЗМІ, й особливо на 
місцях. Як і сам термін “партнер-
ство”, міжсекторальне партнерство 
має різні визначення. За однією з 
версій міжсекторальне партнерст- 
во — це спільна дія “трьох або біль-
ше організацій, що представляють 
державний, приватний і волонтер-
ський сектори, які надають свої різ-
номанітні ресурси для просування 
спільного бачення, що має чітко ви-
значені цілі й задачі... В ідеальному 
світі метою партнерства мало б бути 
створення ініціативи, в рамках якої 
партнери співпрацювали б для до- 

сягнення спільних цілей і задач, а 
відтак — створювали б більше. У ре-
альному житті часто трапляється так, 
що партнерство — це просто ініціати-
ва, яка існує як формальна структу-
ра, що збирає разом різні групи інте-
ресів”. Форум лідерів бізнесу імені 
Принца Уельського (Велика Брита-
нія), який займався розвитком стра-
тегічного партнерства в Центральній 
та Східній Європі, дає таке визна- 
чення: “Міжсекторальне партнерст- 
во — це формалізовані міжсектораль-
ні стосунки між окремими особами і 
групами, у яких очікування і зобов’я-
зання узгоджуються заздалегідь, і в 
основі яких лежить елемент спільно-
го здобутку (ризику). Це — стосунки, 
побудовані на виконанні зобов’язан-
ня чи завдання”. Якщо умови цього 
визначення не виконуються, то, на 
думку його авторів, така взаємодія не 
є партнерством.

Дедалі частіше в Європі говорять 
саме про партнерство як механізм 
розвитку соціальної єдності та ви-
рішення соціальних проблем, залу-
чення груп, які раніше потерпали від 
вимушеної маргінальності, недостат-
ньої уваги, а іноді — і відверто воро-
жого ставлення з боку решти суспіль-
ства. Метою партнерства виступає 
“об’єднання енергії, навичок та ре-
сурсів ключових акторів: організацій 
публічного сектора, профспілок, во-
лонтерських організацій, груп пред-
ставників місцевих громад, — у роз-
витку та реалізації місцевих стратегій 
для подолання безробіття, бідності та 
соціального виключення. Таке парт-
нерство має різні форми і покриває 
широкий спектр соціальних, еконо-
мічних проблем, проблем охорони 
навколишнього середовища”.
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Відносини взаємовпливу сторін є 
динамічними та відкритими, зумов-
леними наявними ціннісними орі-
єнтаціями, політичною культурою 
суспільства як цілого. Спільна робо-
та дозволяє дійти згоди про спільні 
цінності і принципи, виробити спіль-
ні цілі і задачі, заходи та програми 
діяльності. Вона допомагає долати 
бар’єри між владою і людьми, ізо-
ляцію окремих груп і більш прозоро 
і відповідально розподіляти ресур-
си задля ефективнішого вирішення 
проблем. Партнерство виникає, коли 
беруться за справу, яку самотужки 
вирішити неможливо. Часто один 
сектор — чи то влада, чи неурядові 
об’єднання, чи бізнес — не можуть 
дати відповіді, які задовольнили б 
усіх. Відтак, міжсекторальне парт-
нерство не просто гасло, а необхідна 
умова сталого розвитку.

Зазначимо, що нові можливості 
для діалогу між різними “зацікавле-
ними сторонами” суспільства доз-
воляють розглянути різні підходи, 
залучити свіжі ідеї та нові людські 
ресурси. Забезпечення сталого соці-
ально-економічного розвитку, мак-
симальне врахування усіх законних 
інтересів і створення умов для по-
стійного зростання не можливе без 
партнерства між усіма секторами су-
спільства. Завдяки відмінностям між 
ними, кожен із секторів має унікаль-
ні знання, досвід і ресурси, які мають 
бути використані для розвитку гро-
мади. Тож, на зміну протистоянню 
та конкуренції секторів приходить 
взаємодоповнення і партнерство. 
Органи влади мають відповідні пов-
новаження щодо прийняття рішень 
і ресурси для втілення цих рішень у 
життя. Організації громадянського 

суспільства мають досвід активістів, 
тісні стосунки з людьми, які потребу-
ють вирішення нагальних проблем.

Саме це громадські організації 
приносять у партнерство з владою. 
Голос кожного члена громади має 
право бути почутим — і у цьому до-
помагають громадські організації.

Міжсекторальне партнерство — 
це насамперед механізм створення 
нових можливостей і порозуміння, 
руйнація стереотипів, зміна ставлен-
ня, відхід від акцентування стосунків 
залежності й підпорядкування, роз-
виток навичок спільної діяльності 
та об’єднання заради змін на краще. 
Міжсекторальне партнерство — це 
демократія в дії.

Люди, організації не існують в ізо-
ляції та часто вступають у контакт 
і взаємодіють з іншими. Рівень цієї 
взаємодії може суттєво відрізняти-
ся. Навіть те, що сторони називають 
партнерством, часто не є ним. Можна 
виокремити кілька рівнів взаємодії:

• “Згода на публіці” — ці стосунки 
добре виглядають зовні, і партнери 
не сперечаються відкрито і не з’ясо-
вують стосунки на людях, однак ко-
жен з партнерів працює ніби сам по 
собі.

• “Паралельні дії” — партнери 
працюють у межах певної узгодженої 
програми, однак при цьому мають 
різні уявлення про те, навіщо вони 
працюють і чого прагнуть досягти. 
Їм бракує спільної мети і відчуття 
спільної відповідальності за процес і 
результат того, що вони роблять.

• “Співпраця” — партнери пра-
цюють на досягнення спільної мети 
і взаємно доповнюють один одного.

Партнерство передбачає визна-
чення умов та обсягів співпраці, ці-
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лей та завдань спільної діяльності, 
очікуваних результатів тощо. Може-
мо говорити про “різне” партнерство 
і з точки зору формалізації стосун-
ків. Так, виділяють м’яке та жорстке 
партнерство.

Партнерські стосунки можуть 
відрізнятися і з точки зору часу — як 
короткотермінові, так і довготривалі, 
стратегічні. Коли мова йде про між-
секторальне партнерство, певна річ, 
ця взаємодія, цей діалог мають бути 
сталими й орієнтованими на дотри-
мання належного процесу як в ни-
нішньому, так і в майбутньому.

Партнерство, як і будь-яка спіль-
на діяльність, має певні ризики і за-
лежить від низки факторів. На харак-
тер взаємодії впливають загальний 
контекст та специфічні умови, нор-
ми та процедури взаємодії. Чимало 
залежить від готовності та бажання 
сторін до співпраці.

Незалежність сторін у партнер-
стві є принциповою. Вибір на ко-
ристь партнерства може зробити ли-
ше незалежна людина чи організація. 
Йдеться про те, що умовою партнер-
ства є визнання незалежності саме у 
значенні непідпорядкованості однієї 
сторони іншій і водночас визнання 
взаємної потреби та взаємного впли-
ву — взаємозалежності сторін. 

Таким чином необхідно вміти 
та вчитися працювати разом, брати 
участь у діяльності на рівних, осо-
бливо за умов децентралізації. Тож, 
робота у партнерстві — непроста 
справа, особливо коли йдеться про 
партнерство між секторами, під-
тримувати яке найскладніше. Чи не 
найважче визнати рівноправність 
партнерів: кожен сектор має визнати 
чесноти інших секторів і використо-

вувати їх сильні сторони, а не змага-
тися з ними і самостверджуватися. 
“Рівноправність” не означає однако-
вий вплив, або ресурси. Рівноправ-
ність є визнанням важливих ролей 
та можливостей сторін на всіх етапах 
співпраці.

Проаналізувавши стан реаліза-
ції секторальної децентралізації за 
напрямами реформи доходимо вис-
новку про її несистемний характер. В 
окремих сферах робота проводилась 
доволі активно, отримані позитив-
ні практичні результати, водночас 
за певними напрямами результати 
майже відсутні. Загальними пробле-
мами для всіх напрямів секторальної 
децентралізації є недостатнє законо-
давчо-нормативне забезпечення, не-
належне кадрове забезпечення як на 
рівні центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, так і органів міс-
цевого самоврядування, наявність 
протиріч між органами державної 
виконавчої влади та органами місце-
вого самоврядування щодо передачі 
управлінських повноважень та від-
повідних ресурсів громадам.

На думку експертів НІСД пере-
думовами успішного продовження 
роботи за напрямами секторальної 
децентралізації є: консолідація полі-
тичних сил у Верховній Раді України 
для затвердження концептуальних 
засад та створення необхідного за-
конодавчо-нормативного забезпе-
чення системних реформ у сферах 
охорони здоров’я, освіти, пенсійного 
та соціального забезпечення, житло-
во-комунального господарства тощо; 
взаємодія та координація роботи між 
міністерствами та ЦОВВ при прове-
денні галузевих реформ і визначенні 
моделей передачі повноважень, ре-
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сурсів і відповідальності у громади 
на засадах субсидіарності для ство-
рення сприятливого середовища для 
життя людей.

Висновки. З метою продовжен-
ня реалізації та забезпечення до-
сягнення позитивних результатів 
секторальної децентралізації як 
невід’ємної складової реформи де-
централізації влади та розвитку міс-
цевого самоврядування в Україні 
необхідно вжити передусім таких 
заходів щодо удосконалення зако-
нодавчо-нормативного забезпечення 
реформи. Погодимося з експерта-
ми, що відповідним комітетам Вер-
ховної Ради України, міністерствам, 
іншим ЦОВВ слід зосередитись на 
виконанні таких заходів: унормувати 
питання оптимального розподілу по-
вноважень між органами місцевого 
самоврядування та органами вико-
навчої влади на різних рівнях адмі-
ністративно-територіального устрою 
за принципами субсидіарності та 
децентралізації, розробити проекти 
відповідних нормативно-правових 
актів щодо передачі таких повнова-
жень; прийняти базовий закон “Про 
адміністративно-територіальний 
устрій України”, в якому визначи-
ти засади державної політики у цій 
сфері, конструкцію нового адміні-
стративно-територіального устрою, 
уніфіковані вимоги та критерії до 
адміністративно-територіальних 
одиниць усіх рівнів, чіткі процедури 
утворення і ліквідації адміністратив-
но-територіальних одиниць, порядок 
встановлення і зміни їх меж тощо; 
внести зміни до Закону “Про регу-
лювання містобудівної діяльності” 
про внесення до переліку документів 
з просторового планування на місце-

вому рівні плану об’єднаної терито-
ріальної громади, який включатиме 
функціональне зонування території, 
формування інженерно-транспорт-
ної інфраструктури, благоустрою те-
риторії тощо; розробити і затвердити 
в описовому та вартісному вигляді 
державні соціальні стандарти і нор-
мативи за кожним із делегованих дер-
жавою органам місцевого самовряду-
вання повноваженням; опрацювати 
й унормувати питання розширення 
повноважень органів місцевого само-
врядування з управління земельни-
ми ресурсами за межами населених 
пунктів та посилення державного 
контролю за використанням і охоро- 
ною земель об’єднаних територіаль-
них громад; унормувати питання що-
до розширення повноважень вико-
навчих органів сільських, селищних 
та міських рад із надання адміністра-
тивних послуг, зокрема, у сфері дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану, вчинення нотаріальних дій, ін-
ших повноважень шляхом внесення  
відповідних змін до законодавства [2].

У площині практичної діяльно-
сті за основними напрямами секто-
ральної децентралізації відповідним 
міністерствам та ЦОВВ, обласним і 
районним органам виконавчої влади, 
органам місцевого самоврядування 
слід забезпечити реалізацію про-
довження роботи щодо формування 
мережі опорних шкіл та оптимізації 
мережі малокомплектних шкіл, удо-
сконалити функціонування мережі 
закладів охорони здоров’я госпіталь-
них округів для забезпечення якості 
та доступності спеціалізованої (вто-
ринної) медичної допомоги населен-
ню та збільшити кількість населених 
пунктів та ОТГ.
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Для посилення інституційної, ін-
формаційної та ресурсної підтрим-
ки секторальної децентралізації 
необхідно забезпечити ефективне 
функціонування Проектного офісу 
секторальної децентралізації та йо-
го взаємодію з регіональними Цен-
трами сприяння розвитку місцевого 
самоврядування, забезпечити джере-
ла фінансування діяльності офісу в 
2019 р. 
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умови публікації в електронному науковому виданні  
«Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукової статті Міністерства 
освіти і науки України та науково-метричної бази даних “Scopus” вона, в обов’язковому 
порядку проходить процедуру попереднього розгляду, яка включає: процедуру рецензу-
вання і перевірку на дотримання правил академічної доброчесності та редакційно-видав-
ничої етики.

Для опублікування статті автору необхідно подати на електронну адресу:  
irina_pravo@ukr.net такі супровідні матеріали:

1. Стаття. 
2. Скорочений варіант (розширена анотація) наукової статті англійською мовою, об-

сягом не менше 2000 знаків.
3. Заява.
4. Відомості про автора і співавторів.
5. Рецензія на статтю (для авторів без наукового ступеня).

Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог до розміщення не приймаються.
Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор.
Обов’язковою умовою для публікації статті у збірнику є вказівка кожним автором в 

Відомостях про авторів персональних номерів в системі ORCID (https://orcid.org/
register).

Назва файла з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я 
автора.

Підготовка наукової статті
Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого науково-

го дослідження і обґрунтування отриманих наукових результатів, які раніше не  
публікувалася в інших виданнях і не розглядалися редакційними колегіями інших ви-
давництв.

Вимоги до оформлення статті:
– у лівому верхньому кутку першої сторінки зазначається шифр УДК (напівжир-

ним);
– прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна наз-

ва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори) нижче по цен-
тру наводиться назва статті (напівжирним) анотація обсягом не менше 1800 зна-
ків, включаючи ключові слова (вище зазначена інформація подається окремими 
блоками українською та англійською мовами перед статтею, шрифтом Times New 
Roman 14 кегль);

– текст статті має бути структурований відповідно до Постанови президії ВАК 
України від 15.01.2003 р. № 7-05 / 1 “Про підвищення вимог до фахових видань, 
внесених до переліків ВАК України”, де зазначено, що до опублікування у фахо-
вих виданнях приймаються тільки наукові статті, які мають такі обов’язкові еле-
менти (виділяються в тексті напівжирним);

– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, яким присвячується означена стаття;

– формулювання мети статті (постановка завдання);
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– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному на-
прямі;

– список використаних джерел не менш як 10 позицій на мові оригіналу (посилан-
ня на літературні джерела подаються в алфавітному порядку, в бібліографічному 
покажчику вказується лише та література, на яку є посилання в статті і оформля-
ється згідно з ГОСТ 8302 до: 2015 Бібліографічні посилання. Загальні положення 
та правила складання (інформація і документація);

– References (транслітерація) оформлюється відповідно до стандарту АРА;
– окремо подається скорочений варіант (розширена анотація) наукової статті анг-

лійською мовою і повинен включати всі обов’язкові структурні елементи профе-
сійної статті (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, фор-
мулювання мети статті, виклад основного матеріалу дослідження, висновки з да-
ного дослідження). Обсяг англомовного варіанта статті має становити 2 сторінки 
(до 4000 знаків).

Англомовний варіант статті має підтверджуватися одним із способів:
• бюро перекладів;
• кафедрою іноземних мов вузів;
• підписом автора за наявності у нього документа, що підтверджує право професій-

ного перекладу (ксерокопія документа додається).

Технічні вимоги:
текст статті має бути набраний на комп’ютері (редактор WORD (версія 1998–2003) 

for WINDOWS) шрифтом Times New Roman № 14 з міжрядковим інтервалом 1,5, зали-
шаючи поля: зліва — 3 см, праворуч — 1,5 см, зверху та знизу — 2 см.

Обсяг статті має становити 12–15 сторінок (до 25000 знаків).
Не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих схем, 

рисунків, таблиць і т. д.

Оформлення списку літератури:
1. Літературні джерела, що цитуються, мають бути пронумеровані відповідно до по-

рядку звернення до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, 
наприклад: “... відомо з [4]. ... ” або “ ... розглянуто в [4, с. 203] ... ”.

2. Список літератури подається в кінці статті згідно з порядком звернення по тексту 
мовою оригіналу та відповідно до ГОСТ 7.1: 2006 “Система стандартів з інформації,  
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. За-
гальні вимоги та правила складання”.

3. Список літератури англійською мовою оформлюється за міжнародними бібліогра-
фічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/apa/).

Якщо наукова робота написана мовою, що використовує кириличний алфавіт,  
то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими буквами. Після  
назви праці латинськими літерами зазначається переклад на англійську мову в дуж- 
ках.

Стаття приймається до розгляду і передається на рецензування тільки за наявності 
повного пакета документів і повних авторських даних. Редакція залишає за собою право 
на незначне редагування і скорочення, зберігаючи при цьому головні висновки і автор-
ську стилістику. Позиція редакції може не збігатися з думкою індивідуального автора, 
висловлених у статті. Статті розміщуються на платній основі. Середній час очікування 
публікації (з дня подання до дня публікації) — в середньому 1–2 місяці (залежно від  
сезонного навантаження). Статті авторів, що мають заборгованість, приймаються тільки 
після погашення заборгованості. 
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