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Щиро вітаю із виходом чергового 
номеру журналу «Експерт: парадигми 
юридичних наук та державного управ-
ління». 

Журнал, уже другий рік поспіль, за-
лишається авторитетним і популярним 
виданням в області державного управ-
ління та права. Статті, які розміщуються 
у журналі, відрізняються актуальністю 
і новизною у висвітленні питань судо-
вої експертизи об'єктів інтелектуальної 
власності та сучасних технологій управ-
ління у державі та ін.

Вільний доступ до повнотекстових 
номерів журналу і висока якість пред-
ставленого матеріалу, безумовно, пози-
тивно позначаються на цитуванні його 
статей як досвідченими фахівцями, так 
молодими спеціалістами.

У номері журналу представлені ак-
туальні матеріали щодо: виявлення і 
обґрунтування можливостей викори-
стання сучасного європейського досвіду 
державного регулювання інвестицій-
ними процесами у сфері будівництва 
соціального житла в Україні; визначен-
ня правової природи та істотних умов 
договору про сурогатне материнство; 
узагальнення та обґрунтування сутності 
науково-методичного підходу до фор-
малізації стратегічного планування, 
схематичного відображення сутності й 
головної мети стратегування системи 
забезпечення національної безпеки; 
розкриття особливостей роботи інсти-
тутів громадського контролю в Україні 
тощо.

Вітаю редакцію журналу і бажаю 
творчого довголіття, збереження і при-
множення свого авторитету, затребува-
ності у ширшого кола вдячних читачів!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

З повагою,
Головний редактор, доктор наук   
із державного управління, професор, 
Заслужений юрист України       Є.О. Романенко
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Щиро вітаю Вас із виходом черго-
вого номеру журналу «Експерт: пара-
дигми юридичних наук і державного 
управління»! Не можу не відзначити, 
що за час свого існування, видання 
жодного разу не розчарувало своїх чи-
тачів. Номери журналу виходять своє-
часно з якісними науковими статтями, 
результатами досліджень, аналізами 
практичних завдань.

Кожен з нас, так чи інакше, вчить-
ся все життя. Зараз, коли в Україні ре-
алізується концепція безперервної 
освіти, для підвищення кваліфікації 
можна використовувати різні інстру-
менти: від професійної перепідготов-
ки, участі у конференціях, семінарах, 
майстер-класах –до публікації статей 
у спеціалізованих фахових журналах. 
До них відноситься й наше електронне 
видання «Експерт: парадигми юридич-
них наук і державного управління», яке 
в 2019 році включене МОН України до 
категорії «Б», що є іще однією нашою з 
авторами спільною пермогою. 

Журнал допомагає експертам і нау-
ковця поситійно бути в курсі новацій у 
чинному законодавстві та правозасто-
совній практиці, дізнаватися про кра-
щий зарубіжний досвід у сфері судової 
експертизи і державного управління, 
а також є гарною платформою для на-
укового дискурсу щодо ключових па-
радигм правничої науки і державного 
управління.

Бажаю подальших успіхів і перемог 
у роботі!

З повагою,
заступник Головного редактора,
доктор юридичних наук, професор,
директор НДЦСЕ з питань
інтелектуальної власності Мін’юсту,
Заслужений юрист України      В.Л. Федоренко

ШАНОВНІ КОЛЕГИ І ПАРТНЕРИ!
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ELECTIONS DO NOT NECESSARILY MEAN 
DEMOCRACY: SOME EXAMPLES FROM AFRICA

Abstract: This paper investigates democratic conditionality and (mostly Western) 
Election Observers Missions (EOMs) in Africa. It will look at motives and aims of foreign 
election support in order to critically assess whether the aims have been achieved.

As a starting point, there is a statement: Westerners have often brought to Africa some 
constitutional elements which were entrenched in Europe but irrelevant to the local con-
text. This misunderstanding has driven to a misunderstanding of premises (democracy = 
elections) and a misuse of means like democratic conditionality and EOMs. In fact, democ-
racy does not mean primarily elections, but peaceful alternation of power. Elections have 
never prevented tyrants to run illiberal democracies. 

The hypothesis of the paper is that democratic conditionality and EOMs are usually 
designed and implemented in order to respond to democratic requirements in the country 
imposing the conditions and has little to do with the country subjected to conditionalities. 
More than to press and cajole non-democratic regimes towards more political openness 
and participation, Western diplomacy is deployed because ministers and diplomats have 
to be seen to be “doing something for democracy abroad” to assuage public opinion back 
home. The presumption to be explored is therefore whether international actors fidget 
with carrots and sticks in Africa as a sop to the European parliament and other West-
ern audiences. If this were the case, anything that looked from far like an election would 
be sufficient for rewards and benefits and only frank and widely publicised authoritarian 
turns would require their temporary interruption. 

The paper claims that such home-driven democracy support is likely to negatively 
affect democracy abroad. It argues that Western democracy diplomacy supports a very nar-
row understanding of democracy (in this case in Africa, but it can be the case elsewhere), 
gives right to actors equating democracy with regular elections and incentivises rulers to 
organise regular elections that only look like elections. By forcing African states to nav-
igate between the risk of being sanctioned and the chance of being gratified democratic 
conditionality creates the risk that more attention is given to satisfying Western observers 
than to deepen democracy by creating an environment making it work. 
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In a more optimistic way, the paper concludes with suggesting other, more modest, but 
presumably more efficient means to support democracy in Africa: supporting civil society 
and efficient administration.

Key words: elections, home-driven democracy support, civil society, efficient admin-
istration.

Ніколас Шмідт, 
кандидат наук, старший науковий співробітник, Інститут федералізму, Універ-
ситет Фрібургу (Швейцарія), адреса місця роботи: Борегард, 1, Фрібург 1700,  
тел.: : +41 26 300 81 25, email: Nicolas.schmitt@unifr.ch, https//orcid.org/0000-0003-4682-3494

ВИБОРИ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО Є ПРОЯВОМ 
ДЕМОКРАТІЇ: ДЕЯКІ ПРИКЛАДИ З АФРИКИ

Анотація. Ця стаття досліджує демократичну обумовленість та (переважно За-
хідні) місії спостерігачів з виборів (МСВ) у Африці. В статті розглянуться мотиви та 
цілі підтримки закордонних виборів, щоб критично оцінити, чи були досягнуті цілі.

Почнемо з твердження: західники часто привозили в Африку деякі конституцій-
ні елементи, які закріпилися в Європі, але не мають значення для місцевого кон-
тексту. Це непорозуміння призвело до нерозуміння понять (демократія = вибори) 
та нецільового використання таких засобів, як демократична обумовленість та МСВ. 
Насправді демократія означає не насамперед вибори, а мирне чергування влади. Ви-
бори ніколи не заважали тиранам керувати неліберальними демократіями.

Гіпотеза статті полягає в тому, що демократична обумовленість та МСВ зазвичай 
розробляються та впроваджуються для того, щоб відповідати демократичним вимо-
гам країни, що встановлюють умови, і мало стосуються країни, яка зазнає цих умов. 
Західна дипломатія застосовується до того, щоб придушити недемократичні режими 
до більшої політичної відкритості та участі, оскільки міністри та дипломати, вважа-
ється, що «роблять щось для демократії за кордоном», щоб привернути громадську 
думку до своїх країн. Отже, презумпція, яку слід досліджувати, полягає в тому, чи 
міжнародні актори, які знаходяться в Африці використовують авторитет Європар-
ламенту та інших західних аудиторій. Якби це було так, все, що здалося б вибором, 
було б достатнім для винагород та вигоди, і лише відверті та широко розрекламовані 
авторитарні оберти вимагали б їх тимчасового припинення.

У документі стверджується, що така підтримка домашньої демократії, ймовір-
но, негативно вплине на демократію за кордоном. Він стверджує, що західна демо-
кратична дипломатія підтримує дуже вузьке розуміння демократії (в цьому випадку 
в Африці, але це може бути і в іншому місці), дає право акторам, що прирівнюють 
демократію до регулярних виборів, і стимулює правителів організовувати регулярні 
вибори, що виглядають лише як вибори. Примушуючи африканські держави «ходи-
ти» між ризиком санкціонування та шансом отримати демократичну обумовленість 
створює ризик, що більше уваги приділятиметься задоволенню західних спостеріга-
чів, ніж поглибленню демократії, створюючи середовище, що змушує її працювати.
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Більш оптимістичним способом документ закінчується пропозицією інших, 
більш скромних, але, імовірно, більш ефективних засобів підтримки демократії в 
Африці: підтримки громадянського суспільства та ефективної адміністрації.

Ключові слова: вибори, підтримка домашньої демократії, громадянське сус-
пільство, ефективна адміністрація.

It is worth recalling that the League 
of Nations failed miserably to stop or even 
confront aggressions from totalitarian 
regimes in Germany, Italy, Japan and 
Soviet Union prior to the Second World 
War. The United Nations is following a 
dreadfully similar course. 

Martin Slann [1]

Problem statement. This paper 
focuses on a topic which seems quite 
provocative: elections do not mean de-
mocracy, and vice versa democracy does 
not mean elections. In order to promote 
democracy, the international community 
tends to consider that the most obvious 
sign of success is the holding of elections. 
For that reason, two major policy tools 
have been encouraged if not institution-
alized: democratic conditionality and 
elections observers missions. But if we 
look at the outcome, particularly in Afri-
ca, democracy remains more than vague 
despite a lot of elections, Western threats 
and observers. Why this failure? Could it 
be possible to conceptualise a more effi-
cient role for the international commu-
nity to promote democracy? This is the 
task of this research, and of course all 
reflections made about Africa can stretch 
to other countries in the world [2].

Analysis of recent research and 
publications.

It seems difficult to start this para-
graph without a quote of Nic Cheeseman 
(Democracy in Africa: Successes, Failures, 
and the Struggle for Political Reform, Cam-

bridge University Press, 2015): “When I 
told people that I was writing a book on 
democracy in sub-Saharan Africa they 
often joked that it would be a very short 
volume, up there with the history of 
Swiss military victories and the compen-
dium of great English cooking”.

Recent 2019 studies on democracy in 
Africa tend to be also quite pessimistic. 
After a certain mushrooming of demo-
cratic movements at the end of the Cold 
War, times have changed. According to 
Douceur Kadony Mamboka, the exalta-
tion of democracy has given way, through 
the failed experiences, to a real anguish 
before the future (Les États postcoloni-
aux et la problématique de la démocratie 
en Afrique. Un bilan de 50 ans: Analyse 
critique de la démocratie africaine, GRIN 
Verlag, 2019). To speak of an anguish is 
quite sad, but it is obvious that the lack 
of democracy coincide with the lack of 
development. Kiari Liman Tinguiri (La 
démocratie dans des États fragiles : une il-
lusion  ; L’Harmattan, Paris 2016) quotes 
the Indian researcher Amartya Sen and 
his famous famine theory (“No famine 
can sustainably harm a functioning democ-
racy”) that links democracy and develop-
ment; seemingly Africa has failed either 
democracy and development.

It is undoubtedly a great problem in 
Africa (but in many other countries, just 
consider Venezuela) that almost all the 
democratic systems established in many 
states are, in reality, representative de-
mocracies, in which an oligarchy confis-
cates power (Célestin Tagou, Démocratie 
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rotative et élections présidentielles en Af-
rique  : Transcendance et transformation 
politique des conflits ethnopolitiques dans 
les sociétés plurielles, L’Harmattan, Paris 
2018). This author – like me – consider 
that it is necessary to “reinventing the 
public sector”.

Gaston Dyndo Zabondo is disap-
pointed: in Africa democracy is only 
cosmetic (Démocratie et éthique  : Eman-
cipation politique et sociale de l’Afrique, 
L’Harmattan, Paris 2019). Moreiver, the 
military power is considered as a form 
of degeneration, notably taking Nigeria 
as an example (Pierre Moukoko Mbonjo, 
Armée, pouvoir et démocratie en Afrique : 
L’exemple du Nigéria  ; L’Harmattan, Par-
is 2019). But if we take another major 
change of paradigm in Africa, the seem-
ingly endless growing power of China, 
it will not help to diminish authoritari-
anism, quite the contrary (Victor Mag-
nani, Thierry Vircoulon, Marc-Antoine 
Pérouse de Montclos etc., La démocratie 
en Afrique : tours et detours ; Revue “ Poli-
tique étrangère ” 2019).

According to Abraham Lincoln’s Get-
tysburg Address, democracy is the gov-
ernment of the people, by the people, 
for the people. Unfortunately, in Africa 
democracy has functioned as democra-
cy without the people, to the extent that 
it has not responded to the hope of the 
people (Adrien Mulumbati Ngasha, Le 
peuple et la démocratie en Afrique, Edi-
tions Academia, Paris 2019).

But among such a dark vision of de-
mocracy in Africa, some (few) recent 
researches also show some glimpses of 
hope. In his book Elections in Independent 
Africa (Taylor & Francis Group, 2020), 
Fred M. Hayward examines elections in 
eight African states: Botswana, Ghana, 
Kenya, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, 

Tanzania, and Zaire. If elections in much 
of contemporary Africa were widely re-
garded as irrelevant or a sham, the author 
argue that elections in Africa have played 
a much more significant role than has 
commonly been recognized; that in spite 
of problems, elections are an important 
part of African contemporary political 
life, and first of all that African elections 
provide one of the few instruments of 
political action open to civil society. Of 
course, he bases his opinion on countries 
which are not “the worse” in Africa…

Nevertheless, glimmers of such hope 
never involve participation of foreign 
powers. On the contrary, Giscard Kevin 
Dessinga considers that African democ-
racy has been a democracy of conve-
nience to please the World Bank and the 
IMF; it is time to internalize it, to accept 
it, to digest it (Nouvelles perspectives de la 
démocratie en Afrique : Freins, Défis et Op-
portunités ; Mon Petit Editeur, Saint-De-
nis [Paris] 2017). This unhealthy link 
between Africa and former colonizers is 
described in severe words by Têtêvi God-
win Tété-Adjalogo: the tragedy of Africa 
is that relations of vassality with Europe 
persist even after the “decolonization”. 
How can one develop when one is slave 
to another? (De la dialectique démocratie 
/ développement en Afrique – Contribution 
au forum de Delphes ; L’Harmattan, Paris 
2017).

In the same vein, we should not be ob-
sessed by the Western way of thinking. In 
his book Money for Votes: The Causes and 
Consequences of Electoral Clientelism in 
Africa (Cambridge University Press, to be 
published in 2020), Eric Kramon reminds 
that politicians distribute money to vot-
ers during campaigns in many low-in-
come democracies (“vote buying”). His 
study traces the consequences of elector-
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al clientelism for voter behaviour, eth-
nic politics, public goods provision, and 
democratic accountability. Ultimately, 
the book suggests that the relationship 
of electoral clientelism to the quality of 
democracy is far more nuanced than our 
instincts might suggest. Once again, the 
struggle for democracy must come from 
the African civil society itself. 

But we can let the last word also to 
Nic Cheeseman: “Given the great power 
wielded by African political elites, it is 
tempting to conclude that political re-
form occurs when leaders allow it to go.”

The purpose of the article is to ex-
plore the peculiarities of holding elec-
tions in the case of African countries.

In fact, it’s a long time ago that the 
international community plays quite a 
role in Africa, where it was not always 
question to promote democracy. The Ber-
lin Conference, also known as the Congo 
Conference, took place in 1884–85; it 
opened the “Scramble for Africa”, and on 
January 1st, 1900, any existing form of Af-
rican autonomy and self-governance had 
disappeared: Ethiopia and Liberia were 
the only sovereign states left on the Con-
tinent. Sixty years later, in the 1960s, it 
was time of decolonization. Another 60 
years later, it is today, and the (Western 
oriented) international community still 
wants to “do something” in Africa, this 
time with trial to promote democracy, 
in particular by encouraging elections 
through democratic conditionality or 
elections’ observation. Looking at the 
unfortunately poor state of democracy in 
Africa (see Annex), it is really question-
able whether these politics are successful 
or still continue – 120 years later – to de-
stabilize the Continent. How Africa can 
get rid of this Western influence? Or at 

least transform it in something benefi-
ciary?

We shall start (chapter 2) with the 
analysis of a misunderstanding concern-
ing democracy and elections. As Western 
countries have quite a long experience 
with democracy (which was not easy to 
implement) they tend to consider that 
elections are the core of democracy, and 
as such that they have to be fostered at 
any prize. But in fact it is a confusion, be-
cause elections are the consequence and 
not the cause of democracy. 

In the two next chapters, we shall 
analyse the reach of this misunderstand-
ing under the point of view of democratic 
conditionalities (chapter 3) and Elections 
Observers Missions (hereafter EOMs) 
(chapter 4) in order to (try to) understand 
why they prove so inefficient.

The quite long conclusion (chapter 5) 
will bring some ideas for a potential and 
possible more effective enrolment of the 
international community. They involve 
quite technical and specific functions, 
which will certainly appear too “modest” 
for countries which prefer the limelight 
on the diplomatic stage than deeper 
long-term action.

2. The notion of elections and de-
mocracy.

The difficulty to improve democracy 
through elections is due  – among oth-
ers  – to the fact that Westerners tend 
to misunderstand the role and place of 
elections. Elections are not democracy. 
Democracy is not elections. Democra-
cy is something different, much more 
complex than elections. By themselves, 
however, elections are not sufficient  – 
political competition is essential. Demo-
cratic power is a limited power in time. 
The repetition of electoral process at reg-
ular intervals allows for a regular change 
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of people’s leaders. It creates a certain 
“instability” or a certain “uncertainty” 
because nobody should keep the power 
forever (at least in theory). But demo-
cratic competition is possible only if or-
ganization and freedom of expression of 
all incumbents, candidates and parties 
is guaranteed. It presupposes pluralism 
and diversity of programs, ideas, speech-
es, marketing etc. driving to a complete 
freedom of choice among electors [3]. 
Without these preconditions, it seems 
useless to organize elections. 

Democracy means that some dele-
gates of the people accept to represent 
the people and to work for it for a certain, 
limited period of time, and that these 
“leaders” will change regularly. In this 
context, elections are nothing but the 
way of choosing the new leaders when 
the mandate of the old ones is over. To 
overemphasize elections means to limit 
democracies to the electoral process. It 
means putting the cart before the horse. 
Elections are not the guarantee for an 
embedded democracy. Elections can 
create defective democracies. There are 
countless examples of defective democ-
racies in Africa [4].

2.1 Misunderstanding: democracy ≠ 
elections.

Whenever Westerners arrive in Afri-
ca, they import some legal or institution-
al elements which rely on a long histor-
ical development in Europe, but which 
are almost unknown on the continent. 
Therefore, when they implement these 
institutions in African countries, there 
is a certain lack of historical background, 
from a conceptual but also from an ex-
perimental point of view. So, instead of 
introducing a “progress” they import 
something that is foreign to the local 
culture. 

A telling manifestation of this phe-
nomenon can be found when Western-
ers imported the criminal law in Afri-
ca during colonization [5]. In Europe at 
that time, rules, courts, sanctions and 
punishments were the result of a long 
historical development, because it had 
been necessary to replace the autocratic 
way of bringing justice. Instead of a king 
who fulfills justice in the name of God 
almighty, sometimes with cruel punish-
ments according to the principle “An eye 
for an eye, a hand for a hand”, Europeans 
have “neutralized” the criminal power 
and transferred it to courts, sometimes 
even popular courts, with possibility to 
appeal to the upper court. It took a long 
time to reach this “professionalization” 
of justice, also based upon the separation 
of powers. This conquest of democracy, 
according to the conceptual framework 
designed by Montesquieu, was linked to 
the American and the French Revolu-
tions in 1776 and 1789. It was enshrined 
in a specific context, and therefore what 
seems obvious for Europeans was not for 
other people.

When Europeans colonized Africa, 
they brought with them their criminal 
code, what was not suitable for the local 
society. There, sentences and punish-
ments were often marked by symbolism 
and efficiency, two characteristics which 
were not part of the new laws. As an ex-
ample, if an African farmer killed his 
neighbor, he was condemned to work for 
the widow (in order to “replace” the de-
funct husband). With the new system he 
was brought to jail, and the widow was 
alone with sadness and nobody to work 
for her. Moreover, the possibility to ap-
peal (meaning that no sentence was de-
finitive) made citizens lose faith in laws 
and justice.
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This little example helps to under-
stand the misunderstanding about de-
mocracy. It took (almost) centuries to 
create embedded democracies in Europe, 
with the help of famous philosophers 
like Hobbes, Rousseau or Toqueville, not 
to speak of the Greeks Aristote or Platon. 
Guy Hermet shows that in the old democ-
racies (in Europe or America), the system 
emerged without being planned and was 
able to develop gradually, independent-
ly of the economic performances, even if 
the social benefit that it brought contrib-
uted to its legitimization (virtual circle) 
[6]. On the contrary, in African countries 
democratic systems have been imposed, 
without sufficient time for a proper ad-
aptation, which means that they are 
supposed to build themselves from the 
beginning ab ovo, while reconstructing 
destroyed economies and solving all so-
cial problems. What a program! This de-
notes a confusion about the meaning and 
function of democracy.

The same is true for elections. They 
are a classical feature of democracy, be-
cause they are the usual way of defining 
the delegates who should execute for a 
while the “general will” of the people. 
But they are part of a much more complex 
system of thought and of government. It 
is wrong to imagine that elections are de-
mocracy. But after decolonization and – 
eventually – the establishment of quite 
stable democracies in the Western world 
(after a dictators’ disheartening continu-
ation in the first half of xxth Century), it 
was easy to forget the long work of dem-
ocratic construction and to focus on an 
epiphenomenon: elections. 

2.2 The real sense of democracy: 
peaceful alternation of power.

Todorov insists on the importance 
for democracy of the improvement of the 

social order, what implies supervision, 
hindrance, and judgment. All these el-
ements are especially necessary in “Ba-
nana republics”, where we tend to re-
duce the democracy to the electoral act, 
by rejecting the emphasis on the quality 
of the debate (pluralism), the activity of 
institutions (division of powers), the ac-
tivity of the society with regard to these 
institutions [7].

Therefore the question remains: 
what is the very core of democracy? Of 
course there could be hundreds of the-
sis written on this topic, but based upon 
the birth of democracy in Athens, a le-
gitimate answer should be: the constitu-
tional and peaceful alternation of power. 
Apart of exceptional functions like strat-
egos (general) in the army, or leader of 
religious worship, all functions were ex-
ercised by mandates rotating annually 
through elections or drawing of lots. As 
such, elections facilitated the alternation 
of power. The most famous Greek philos-
ophers discussed this idea of alternation. 
According to Aristotle, the main charac-
teristics of liberty is the alternation of 
obedience and command: “Nobody can 
obey unless he can command in turn”. 
But for Plato, alternation is also the first 
condition of equality. This is how the 
two philosophers combine the two fun-
damental principles of Greek democracy, 
namely freedom and equality [8].

In a more modern way, the French 
essayist Olivier Duhamel has described 
with lyrical reflections this basic element 
of democracy: “So endowed with the 
considerable power to choose, the vot-
er receives moreover the right to have a 
change of mind and, by having a change 
of mind, to change the course of events. 
Any majoritarian political system knows 
the alternation or, at least, its possibility. 
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The opposition of today is the majority 
of tomorrow, the only uncertainty being 
the date of the tomorrow. The opponent 
of today is the ruling of yesterday, the 
ruling of today is the opponent of tomor-
row. That is what incites the latter [the 
ruling] to a little of wholesome modesty 
and which limits, at least partially, its ar-
bitrary power. That is what gives to the 
first one [the opponent] a little hope and 
which limits, at least partially, its dema-
goguery. When the alternation arises, the 
voters for a long time minority have the 
legitimate satisfaction to have become 
majority. Their vote encompasses a quite 
particular meaning. The citizen enjoys 
immediately the “sap” of democracy: the 
power comes from him. Even the beaten 
voter can enjoy the change, as is shown 
by the so called “state of grace” or “hon-
eymoon” from which benefit traditional-
ly the new elected representatives. This 
is a moment of exceptional link between 
government and citizens, exactly because 
the second made the first ones.” [9].

The alternation offers many other 
advantages. It renews elites, wakes up 
the political will, feigns the adminis-
trations, ends the installed patronage 
politics, pushes aside the established 
corporatism, arouses new legal works, re-
generates the public debate. 

“Absolute power corrupts absolute-
ly” arose as part of a quotation by John 
Emerich Edward Dalberg Acton, first Bar-
on Acton (1834–1902). The historian and 
moralist, who was otherwise known sim-
ply as Lord Acton, expressed this opinion 
in a letter to Bishop Mandell Creighton 
in 1887: “Power tends to corrupt, and ab-
solute power corrupts absolutely. Great 
men are almost always bad men.”

The power wears out. The power too 
long kept wears out too profoundly. The 

power abuses. The power eternally giv-
en abuses eternally. The power corrupts. 
The power durably monopolized corrupts 
durably. The wear of the power, the abuse 
of power and the corruption of the power 
are pushed aside by the alternation – and 
moderated by the perspective of a later 
alternation.

Through the “invention” of democ-
racy, ancient Greeks wanted to avoid two 
things: tyranny and corruption, two ele-
ments which become possible when the 
power is concentrated into the hands of 
a unique person. “Athens had no King, no 
President, no Premier; she had curtailed 
the once kingly power of her Archons till 
they were of no more political impor-
tance than Aldermen or Police Magis-
trates” [10]. This profound understanding 
of democracy is not linked to elections… 
As we shall see, elections as such never 
prevented bad men to stay in power.

2.3 Inadaptation to Africa.
There is a universal consensus on the 

idea that Africa has to open itself to the 
“democratic governance”, even if nobody 
shares the same vision of democracy and/
or good governance. As a matter of fact, in 
Africa liberal democracy has often been 
perceived – rightly – as a kind of exoge-
nous government, resulting from the ex-
periences of Western societies (“Europo-
centrism”). One of the reasons why it has 
difficulty in taking root in Africa could 
come that this Western model lies on the 
centrality of the individual, while Afri-
can societies base on communitarianism 
[11]. Other writers speak of the lack of 
symbolism… Lokengo Antshuka Ngonga 
explains that the idea of communitarian-
ism specific to Africa could be considered 
as an obstacle to power alternation, be-
cause of the lack of tradition “majority – 
opposition”, but that in fact the notion 
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of alternation is deeply enrooted in the 
political philosophy of rural areas [12]. 
Augustin Loada does not hesitate to rub 
it in: “In Africa, elections – far from be-
ing a pacific mean of conflict resolution 
and to promote elites cooperation – are 
one of the main sources of conflicts” [13]. 

In Africa, some autocratic regimes 
have suddenly called themselves “demo-
cratic regimes”, but in fact they did not 
change anything: they have just orga-
nized elections where sometimes citi-
zens had no choice but to vote for the 
unique party [14].

But if African states do not respect 
imposed democracy, the Western de-
mocracies, which should be the keepers 
of the democratic flame, have never hes-
itated to unwind the red carpet in front 
of some dictators, on behalf of Realpoli-
tik, and this all over Africa [15]. As an ex-
ample, the fortune of “Marshal” Mobutu 
was placed in Switzerland, what aroused 
some eddies under the Dome of the par-
liament, but the Swiss government never 
hesitated to welcome the Zairian dictator 
[16]. Does this mean that the threats in 
favor of democracy work only in already 
democratic countries?

In October, 2010, during the xiith 
Summit of the “Organisation Internatio-
nale de la Francophonie” in Montreux, 
the president of the Swiss Confederacy 
came to welcome all smiles some of the 
least commendable personalities of Afri-
can politics, like Teodoro Obiang Ngué-
ma Mbasogom, Paul Biya and his blazing 
wife, Blaise Compaoré, Idriss Déby Itno, 
Denis Sassou Nguesso, Abdoulaye Wade, 
Joseph Kabila Kabange, François Bozizé 
Yagouvonda, Bonus Yayi, Ahmed Abdal-
lah Mohamed Sambi or still Ali Bongo 
Ondimba. What a good example of Real-
politik!

2.4 Dysfunctional democracies (em-
bedded and defective democracies).

It is a quite sad statement to do: 
democratic hopes have often been disap-
pointed in Africa. As an example, in 2002 
Abdalla Bujra and Said Adejumobi con-
cluded their book with this statement: 
“The dawn of the 21st century has wit-
nessed the gradual emergence of a new 
political era in Africa. […] The last two 
decades has seen old barriers being de-
constructed, and new hopes created” [17]. 
But looking back in 2017 at the situation 
at the turn of the century, another author 
made a very different statement: “At its 
peak, in 2000, Africa accounted for 67 per 
cent of revolutionary wars worldwide […] 
For long periods (1996-7 and 2000-8), Af-
rica was the only continent to experience 
such forms of violence, and between 1993 
and 2014 the continent never suffered 
less than 50 per cent of the world’s geno-
cides and politicides” [18]. 

Using the PITF (Political Instability 
Task Force Vision) data, Paul D. Williams 
demonstrates that during the period 
1955 – 2014, approximately 40 per cent 
of all state failure event globally took 
place in Africa [19]. This regrettable de-
velopment is partly due to the assimila-
tion of democracy with elections. To be 
democratic, a state or a regime must held 
elections. Even if elections are flawed, 
if voters have no choice, if voters are 
threatened, if the opposition parties are 
forbidden, if ballot boxes are filled in ad-
vance, etc.

Another violation of the spirit of de-
mocracy – while conserving elections – is 
the tradition of constitutional amend-
ments allowing so many African leaders 
(but they are not alone: look at Nicara-
gua, Venezuela, Turkey, even China, etc.) 
to stay in power almost eternally. When 
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their status and legitimacy was direct-
ly threatened, the tendency for regimes 
to respond by instrumentalizing disor-
der and using violence to try and restore 
their authority only exacerbated the risks 
of war. [20] There is therefore a link be-
tween defective democracies – supported 
by Westerners – and disorders, violence 
or even wars. Discriminatory and oppres-
sive systems of governance which lacked 
effective means of resolving conflicts 
without resorting to violence were this 
an important ingredient in every one of 
Africa’s wars.

These phenomena have been ana-
lyzed by “transitologists” and “conso-
lidologists” [21], who speak of dysfunc-
tional democracies. In the literature on 
democratization the mainstream of the-
oretical and empirical consolidology uses 
the dichotomy autocracy versus democ-
racy. The latter is generally conceived as 
‘electoral democracy’. But this simple di-
chotomy does not allow a distinction be-
tween consolidated liberal democracies 
and their diminished sub-types. However, 
over half of all the new electoral democ-
racies represent specific variants of di-
minished sub-types of democracy, which 
can be called defective democracies… 
even if there are some elections. By the 
end of the 1990s. it was clear that many 
so-called democratic transitions had let 
at best to the formation of semi-author-
itarian regimes rather than democratic 
ones [22].

Trying to synthesize the terms used 
by several authors, Wolfgang Merkel has 
identified four types of defective de-
mocracies [23]. 1) Exclusive democracies, 
characterized by a dysfunctional elector-
al system because of the denial of polit-
ical rights of certain groups. 2) Domain 
democracies, in which the steering pow-

er of the elected people is compromized 
by the interference of certain groups, like 
army. 3) Illiberal democracies in which 
the judicial power and the respect of the 
rule of law are weak. 4) Delegative democ-
racies, characterized by an hypertrophy 
of the executive, which is not checked or 
limited by the judicial power.

This list of defective democracies is 
not exhaustive. According to the elector-
al regime, it is possible to find “electoral 
terrorist democracies” in countries where 
the regime does not hesitate to imprison 
or kill opponents, to terrorize the elec-
torate and to amend the constitution to 
stay eternally in power. There are also 
exclusionist democracies, which act like 
the precedent one, but in a more sub-
tle manner, with less obvious (or more 
technological) electoral frauds, use and 
abuse of gerrymandering, use and abuse 
of public means to support the regime. In 
these two kind of “democracies” it is not 
surprising that the result of elections is 
always contested by the losers [24].

It can be shown that defective de-
mocracies are by no means necessarily 
transitional regimes. They tend to form 
stable links to their economic and soci-
etal environment and are often seen by 
considerable parts of the elites and the 
population as an adequate institutional 
solution to the specific problems of gov-
erning “effectively”. As long as this equi-
librium between problems, context and 
power lasts, defective democracies will 
survive for protracted periods of time.

2.5 Some African examples.
As the recent history of African coun-

tries shows quite clearly, they suffered 
from the power of unmovable dictators 
[25]. In Africa the tradition of the chief, 
the king, the leader and then the pres-
ident, remained extremely long-lived, 
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without comparison with the design of 
the Western democracies in which the 
power is exercised only for a while, and for 
the good of the country. But this does no 
more correspond to the wishes and aspi-
rations of African peoples: they ardently 
wish to separate the state of the person of 
the Head of state; they want to transform 
the patriarchal state into a public service 
management instrument [26].

Obviously, when we think of the po-
tentates who stained Europe with blood 
during the first half of the European xxth 
Century (Guillaume II, Talaat Pacha, Hit-
ler, Mussolini, Lenin, Stalin, Franco, Sala-
zar, Ante Pavelic, Seiss-Inquart and so 
many others), we realize that the Europe-
an democracy remains relatively recent. 
It has reached a certain maturity just at 
the time of decolonization. It was then, 
as today in Africa, the prevalence of ab-
solute leaders, of almighty Kaisers, even 
if they hide themselves under a vague 
democratic appearance. With hindsight, 
we can now understand to what extent 
these regimes were disastrous.

In this context, power-hungry politi-
cians also hide behind the notion of prov-
idential men. Many African politicians 
took the lead in revolutionary move-
ments advocating the independence, and 
once victorious they took the power for 
no more the release. Such a monopoliza-
tion of the power can have nothing but 
fatal consequences, sometimes on the 
verge of the ridiculous. So, when a simple 
rumor stated the death of the president 
of Cameroon Paul Biya, then undergoing 
treatment in an hospital in Geneva, the 
country was in the impossibility to work 
and to assure the continuity of the re-
publican institutions, so much they were 
bound to the person of the president [27].

Since the 1990s, constitutions have 
supposedly inaugurated competitive pol-
itics through elections, but as Gathii un-
derlines, this has not guaranteed the es-
tablishment of stable party politics and 
has often raised the question whether 
constitutional governance can withstand 
the resurgence of authoritarianism that 
accompanied the inauguration of com-
petitive politics in Africa [28].

It seems unbelievable from a legal/
constitutional point of view, but only 
three heads of state have been denied the 
abolition of the limitation of the num-
ber of President’s terms to respect the 
Constitution (Frederic Chiluba in Zam-
bia, Olosegun Obasanjo in Nigeria [29] 
and Mamadou Tandja in Niger). In many 
countries – and despite any form of elec-
tions – heads of state seem contaminat-
ed by the syndrome of the presidency for 
life (sit-tight leaders): the limitation of 
the number of President’s terms was de-
leted in particular in Cameroon, in Togo, 
in the Chad, in Gabon, in Uganda and in 
Burkina Faso, without forgetting Tunisia 
and Algeria. Other countries, as Equato-
rial Guinea, have never planned any con-
stitutional limitation of the number of 
President’s terms [30].

By browsing the history of African 
countries, we discover that in the Chad, 
Idriss Déby has been in power for 30 years 
(and has been elected president of the 
African Union in 2016); in Burkina Faso, 
Blaise Compaoré for 27 years (but on Oc-
tober 31st, 2014, after 27 years in power, 
he had to resign following a popular up-
rising); in Zimbabwe, Robert Mugabe for 
30 years (at the end of 2017, while he has 
been managing de facto the country for 37 
years and while he was the oldest current 
heads of state in the world, he was victim 
of a coup d’Etat which drove the Parlia-



22

ment to commit a procedure of dismissal 
against him; he resigned then from the 
presidency and died in Singapore in Sep-
tember 2019); in Uganda Yoweri Museve-
ni for 34 years (in 2016, he was declared 
elected by the election board with 60,75 
% of votes for a fifth mandate); in Equa-
torial Guinea, Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo for 39 years (reelected in 2016 
with 93.7% of votes) and in the Republic 
of the Congo, Denis Sassou Nguesso for 
41 years (with a break between 1995 and 
1997), and on March 20th, 2016, he was 
reelected in the first round with 60,07% 
of votes. Not to mention also Paul Kag-
ame in Rwanda or Pierre Nkurunziza in 
Burundi. All these countries could be 
called “democratures” [31].

These irremovable heads of state fol-
low the example of their famous ances-
tors. In Tanzania, Julius Nyerere spent 
24 years as head of the State; in Malawi, 
Hastings Kamuzu Banda 24 years also, 
and he was more than 90 years old when 
he had to withdraw; in Zambia, 27 years 
for Kenneth Kaunda; in Congo, 32 years 
for Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa 
Za Banga; in Togo, Gnassingbé Eyadé-
ma 38 years and in the Gabon Albert 
Bernard (said Omar) Bongo even stayed 
in the presidency during 42 years, re-
placed by his own son Ali Bongo Ondim-
ba, elected in 2009 with 41.73 % of votes 
in a one tour election, and reelected in 
2016 (he has been declared winner with 
50.66% of the votes by the Constitutional 
Court presided by his mother-in-law Ma-
rie-Madeleine Mborantsuo).

Indeed, this obsession of the per-
sonal power goes to its transmission by 
direct filiation. In Democratic Republic 
of the Congo (RDC), Joseph Kabila suc-
ceeded his father Laurent-Désiré Kabila 
in 2001 (and has been replaced by Félix 

Tshisekedi, elected in December 2018, 
but seemingly leads in the shadows). In 
Togo, Faure Gnassingbé replaced his fa-
ther Gnassingbé Eyadéma in 2005 (and 
has been reelected in 2010 and 2015). In 
Gabon, Ali Bongo succeeded in 2009 his 
father Omar Bongo after decades crossed 
in the power. Senegal could have fol-
lowed the same way, the “hyper-minis-
ter” Karim Wade getting ready to succeed 
his father Abdoulaye Wade; but in 2012 
the latter lost the presidential election 
and at the end his son was emprisonned 
for diversion of funds and then exiled in 
Qatar. It is important to note that in Sen-
egal the civil society mobilized to fight 
for this alternation (see conclusion). 

The same phenomenon seems to take 
goes for the Equatorial Guinea where Te-
odoro Nguema Obiang Mangue (often 
called Teodorin Obiang), son of the pres-
ident who had replaced his uncle, should 
succeed him. Of recent tradition, these 
dynastic successions constitute a serious 
democratic regression, deserving of the 
crowning of “emperor” Bokassa I! 

2.6 The triumph of hubris.
All these politicians who cling to 

power could be all victims of the so called 
hubris syndrome: “Power is a hard drug 
which not every political leader has the 
necessary rooted character to counter-
act: to do so requires a combination of 
common sense, humor, decency, skepti-
cism and even cynicism that treats power 
for what it is – a privileged opportunity 
to influence, and sometimes to deter-
mine, the turn of events.” [33]

In the ancient Greece, democracy 
has been invented precisely to avoid un-
movable tyrants by requiring a regular 
alternation of power. In Africa, despite 
elections which are held quite frequently, 
there have been very few political leaders 
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who did not suffer from hubris. The se-
mantic field of the English term “hubris” 
associates narcissism, arrogance, claim, 
egotism, even manipulation, lie and con-
tempt. The term also sends back to a feel-
ing of invulnerability, invincibility and 
omnipotence [34].

As a conclusion, Westerners tend-
ed to confuse democracy with elections, 
but the democratic deficit in Africa is not 
primarily linked to the elections, because 
of their mismanagement or disorgani-
zation, but to much more severe factors, 
first of all the complete rejection of pow-
er alternation, which represents at the 
end the very core of democracy. 

3. The problems with conditionality.
In order to foster democracy – even 

in its wrongly unique electoral dimen-
sion – Westerners had an idea, which was 
expressed with a special solemnity by 
French president François Mitterrand in 
his famous speech of La Baule in 1990: 
to link the pursuit of the aid for develop-
ment to the progress of the state of law. 
This relation between aid and democra-
cy is called “democratic conditionality”. 
But as we know, democracy in Africa re-
mains quite problematic. Does it mean 
that conditionality promised more than 
it could deliver?

3.1 Emergence and conceptualiza-
tion of the principle [35].

After the fall of the Berlin wall, it was 
possible to assist almost everywhere, in 
an international favorable context, to 
the growing power of opposition forc-
es. In the whole world, the geopolitical 
context was marked by the end of the 
Cold War, which was often a justification 
for the softness of Western powers with 
autocratic regimes, in Africa but also 
elsewhere, providing that they were sup-
posed to fight against communism. 

In many countries, political parties, 
organizations and civil society move-
ments have put pressure on the author-
itarian regimes which were in place in 
order to oblige them to start some demo-
cratic reforms. It proved quite successful, 
because some processes of opening start-
ed. But actors of these processes were not 
only internal, but also external. Western 
states and international financial insti-
tutions, dominated by the neoliberal ide-
ology, imposed to African states, more 
or less openly, political conditionalities. 
But the result was quite poor. According 
to the countries, the intervention of for-
eign powers proved sometimes decisive 
but mostly symbolic. Their support for 
democratization was sometimes purely 
rhetoric, expressed in the discourses and 
some legal instruments. But taking into 
account the positions sometimes ambig-
uous that they have adopted, it is easy to 
understand that Western countries have 
followed one more time Realpolitik: they 
gave up democracy and gave precedence 
to national interests.

Despite this lack of efficiency, the po-
litical conditionality is today recognized 
and sanctioned by the public interna-
tional law. This principle is recognized 
notably by European Council, European 
Union, African Union and the Econom-
ic Community of West African States. It 
submits the candidate states, the mem-
ber states and the other states to the re-
spect of democracy, the legitimate state 
and the human rights. The political con-
ditionality is an enshrined principle as 
anti-constitutional changes of govern-
ment and numerous infringements of the 
human rights have led to the implemen-
tation of the targeted sanctions.

At the end of the 1990s, the demo-
cratic conditionality of aid gained inde-
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pendence from the narrow frame of in-
ternational financial relations in order to 
establish itself in the general field of in-
ternational law. Nevertheless, this “new 
principle” raises numerous issues linked 
to its meaning, its nature and its range. 
In fact, the political conditionality re-
mains ambivalent, because according to 
circumstances it could be a (highly) po-
litical or a legal principle. In other terms: 
soft law or “real” law. It remains difficult 
to say. Moreover, the international ob-
ligation to be democratic – which is not 
yet consolidated – remains nothing but 
soft law. 

Some states consider – what is a priori 
not wrong – that political conditionality 
is the expression of a certain neocolonial-
ism with the imposition of a specific form 
of political organization: conditionality 
v. sovereignty. Nevertheless, Emmanuel 
reminds of a famous dictum of the PCJI 
in the case of the SS “Wimbledon”: “The 
Court declines to see in the conclusion of 
any Treaty by which a State undertakes 
to perform or refrain from performing 
a particular act an abandonment of its 
sovereignty. No doubt any convention 
creating an obligation of this kind plac-
es a restriction upon the exercise of the 
sovereign rights of the State, in the sense 
that it requires them to be exercised in 
a certain way. But the right of entering 
into international engagements is an at-
tribute of State sovereignty.” [36]

Even in Africa, the revised conven-
tion of Lomé IV of November 4th, 1995, 
marked a significant evolution with its 
new article 5 para 1-2 which declares: 
“In this context development policy and 
cooperation shall be closely linked to re-
spect for and enjoyment of fundamental 
human rights and to the recognition and 
application of democratic principles, the 

consolidation of the rule of law and good 
governance.” [37]

In 2000, the Lomé Convention has 
been replaced by the Cotonou Agreement 
[38], whose political dimension is im-
portant and includes:

• starting a comprehensive 
political dialogue on national, regional 
and global issues; 

• promoting human rights and 
democratic principles; 

• developing peace-building 
policies, conflict prevention and 
resolution; 

• addressing migration issues 
and security issues, including the 
fight against terrorism and countering 
the proliferation of weapons of mass 
destruction.

But as we shall see (cf. 3.3.), the main 
weakness of this principle if the fact 
that (almost) nobody really controls and 
sanctions a state which would have vio-
lated its obligations. In the seldom cases 
where international sanctions have been 
adopted, they produce automatic effects 
which apply without any distinction to 
all the spaces underlying the jurisdiction 
of a state. This lack of distinction pres-
ents annoying consequences for the most 
vulnerable populations, which are the in-
voluntary victims of restrictive measures.

From that point of view, Emmanuel 
concludes that “At the universal level, the 
UNO ‘mash up’ political conditionality, 
established by not binding instruments, 
remains a semantic evolution.”

3.2 Concerns with the principle.
Fundamental concerns have been 

raised in the field of democratic condi-
tionality which gained currency after the 
Cold War. Conditionality offers rewards 
and incentives for democratic advances 
and threatens the withdrawal of benefits 
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when authoritarianism persists or demo-
cratic reforms are reversed. As the use of 
a carrot-and-stick-approach requires an 
assessment of the democratic situation 
in a given country, democratic condition-
ality is typically linked to short- or long-
term international elections’ observa-
tion, reflecting the unfortunate adequacy 
between democracy and elections that 
we have mentioned previously (see 2.1.). 
Based on the international evaluation of 
elections, benefits such as trade prefer-
ences are made available or sanctions 
imposed  – wrongly, if the evaluation is 
flawed.

But criticism of Western interfer-
ences in elections in African countries is 
more fundamental. In fact, the Western 
concept of engineering democratisation 
abroad has been questioned from an an-
alytical as well as from a practical per-
spective [39]. Democratic conditionality 
has been accused of undermining local 
ownership and, more generally, of rely-
ing on unequal power relations and im-
posing democracy by the use of neo-im-
perial mechanisms and mind-sets [40]. 
Donations and efforts are mainly done 
by Westerners (EU African Peace Facil-
ity) and not by Africans [41]. This badly 
lopsided funding stream created a basic 
problem by undermining “both African 
leadership of the capacity building pro-
cess and donor faith in those institu-
tions”. As a result, “African ownership” 
will continue to be a “politically correct” 
but “practically flawed” idea. Neither hu-
manitarian nor developmental aid were 
able to overcome the challenges posed by 
regime strategies which chose to ignore 
the laws of war and sought to use aid to 
bolster their own legitimacy and grease 
their patronage network. As such, hu-
manitarian assistance and development 

policies in Africa’s conflict zones were 
rarely tied to effective conflict resolution 
strategies [42]. Conditionality has also 
been seen as a welcome excuse to reduce 
aid or as a Trojan horse for other inter-
ferences, mostly in the field of market 
liberalisation.

On the practical side, democrat-
ic conditionality has been criticised for 
not being applied in a significant or in a 
consistent mode. The European Union, 
the most prominent actor in the field of 
democratic conditionality, includes de-
mocracy clauses in all its international 
agreements and has used them to im-
pose punitive sanctions on a dozen of 
African countries over the last decade. 
Sanctions have mainly been enforced to 
respond to military coups (Central Afri-
can Republic, Guinea-Bissau, Togo, Niger 
and Mauritania) and have generally been 
lifted before effective reforms towards 
democratic governance were made. The 
US and the EU imposed targeted sanc-
tions on Zimbabwe and are lifting them 
gradually. Other countries, such as Libya, 
Egypt, Tunisia, Ethiopia, Rwanda, Ken-
ya, Nigeria, Uganda and the Ivory Coast 
have seen themselves winning or losing 
new agreements, trade benefits or de-
velopment payments in a way strikingly 
disconnected from political evolutions in 
the country.

3.3 Conditionality remained ineffi-
cient.

Since the 1990s, the international 
community arises as indisputable partner 
of the democratic governance in sub-Sa-
haran Africa. However, this partnership 
seems sometimes subverted by the stakes 
in some of its actors. [43] Among authors, 
the impact of the external environment 
on the democratization in Africa is sub-
ject to debate, because they do not get 
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on its contribution to democratization, 
which corresponds to the state of the de-
bate among transitologists. 

What is clear is that the policies of 
“bonus for democracy” were not real-
ly applied except some cases, as Benin 
which took advantage of it. It is one of the 
rare countries to have really perceived a 
bonus for democracy. United States can-
celled all of their claims. The Club of Par-
is has reduced 50 % of the national debt 
of the country. France and Germany, af-
ter two joint visits of their Secretaries for 
cooperation in six months, have provid-
ed gifts and “special extension leads”, to 
the point to subsidize the democracy, in 
1991, at a height of 50’000 francs CFA per 
capita [44].

But in most cases, the Realpolitik 
quickly gained the upper hand [45] Al-
most 30 years after La Baule, South Africa 
and Namibia belong to the very seldom 
consolidated democracies in Africa [46]. 
“And far from collapsing, South Africa, a 
genuine democracy since 1994, has expe-
rienced uninterrupted economic growth 
and relative internal peace” [47]. This re-
minds of a sad statement.

Despite the wave of democratiza-
tion in the 1990s, despite internation-
al political pressure, almost no country 
has created conditions for a potentially 
peaceful alternation of power. They have 
not created a political transition (what is 
studied by “transitologists”). They have 
just organized elections. “Plain” elec-
tions, if not flawed elections. But it is not 
enough for transitologists, who consider 
that the transition mode is crucial at the 
time of the first elections; it means that 
elections come (or should come) after the 
democratization process (which can take 
5 different ways according to Gazibo). 
They should be considered as founding 

elections, as a coronation of the democ-
ratization process. If you simply organize 
elections then you build the roof of the 
house before having built the walls (or 
you try to build… and then it is not sur-
prising if the structure collapses).

Bratton and Van de Walle have not-
ed that between 1988 and 1992, among 
42 countries which engaged a transition 
at the beginning of the 1990s, 40 passed 
through the liberalization. However, 
only 16 of these countries knew elec-
tions considered as democratic while, in 
26 of them, the elections did not satisfy 
the freedom and the transparency which 
are the indicators of a so-called founding 
election.[48]

3.4 A mixed record of achievements.
It is quite difficult to measure democ-

racy. Concerning Africa, we have pointed 
out (see supra 1.4.) some tremendous 
difficulties in achieving democracy. But it 
remains punctual. At a time of universal 
benchmarking, the organization “Free-
dom House” realizes for all countries in 
the world a ranking of democratic perfor-
mance [49].

Concerning Africa, the organization 
considers that, despite being home to 
several of the world’s worst performing 
countries in terms of respect for human 
rights, the region saw overall if uneven 
progress toward democratization during 
the 1990s and the early 2000s. However, 
recent years (meaning: despite condi-
tionality) have seen backsliding among 
both the top performers, such as South 
Africa, and the more repressive coun-
tries, such as The Gambia and Ethiopia. 
Lack of adherence to the rule of law, in-
fringements on the freedoms of expres-
sion and association, widespread corrup-
tion, and discrimination against women 
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and the LGBT community remain serious 
problems in many countries. [50]

3.5 Potential causes for this lack of 
efficiency .

Three main explanations seem to be 
drawn for the lack of convincing results 
in the field of democratic diplomacy in 
African states.

The first problem with condition-
ality is due to the fact that Western 
governments are not fair with their re-
quirements. According to the famous 
unfortunately universal formula: “Do as 
I say, not as I make”, the Western govern-
ments can pretend to ask some demo-
cratic exigences for the African and oth-
er developing states, but behind closed 
doors they continue to support dictators. 
As a very bad example, all French presi-
dents kneeled before presidents like Fe-
lix Houphouët-Boigny, Omar Bongo and 
Paul Biya (among others) who were far 
from being models for democratization 
process.

In France, this phenomenon is called 
“Françafrique”; the term describes the 
neocolonial action lent by France in Afri-
ca, under the form of personal relations, 
but also of political, economic and mil-
itary mechanisms which bind France to 
its former African colonies, as well as to 
a number of the other African countries. 
These relations lean on official, but espe-
cially unofficial networks, and as such are 
obviously little convenient for democracy.

The neologism Françafrique was pop-
ularized in its current meaning in 1998 
by an essay of François-Xavier Verschave 
entitled “Françafrique, the longest scan-
dal of the Republic” (transl.) [51]. In his 
work, the author describes a system char-
acterized by practices of support for the 
dictatorships, coups d’Etat and political 
assassinations, but also misappropria-

tions of funds and illegal financing of po-
litical parties [52].

But apart of France the list of failures 
is quite large. President Obiango seems 
to be highly supported by USA, and Presi-
dent Mobutu could hide a large part of its 
fortune in the Swiss banks. 

A second explanation is to be found 
in the fact that Western priorities have 
changed. The speech of La Baule was de-
livered just after the collapse of Berlin 
Wall and the end of Cold War. Current-
ly there has been another shift of para-
digm from a global democracy promotion 
agenda to a global pursuit of security 
aims. Democratic conditionality seems 
to have been superseded or undermined 
by other types of conditionalities at-
tached to more immediate security goals. 
As a consequence, sanctions are imposed 
and set aside based on security grounds 
and without regard to deteriorations or 
improvements in democratic rights. As 
another consequence of this shift, elec-
tion observation missions continue to be 
deployed but become more and more dis-
connected from democratic conditionali-
ty and possible rewards or sanctions.

A third problem is linked to the qual-
ity (or the absence of quality) of Western 
experts who are in charge of diffusing 
and making understandable the charac-
teristics of pluralist democracy and free 
market. They should be competent, well 
informed and available. But this is far 
from being the case. Most of the time, 
they are overbooked, and therefore they 
cannot spend a lot of time in the coun-
tries in which they are in charge of iden-
tifying the level of democracy. Moreover, 
they should be well informed of the local 
or national political, social and economic 
specificities, what is often not the case. 
There is a big resources wasting in this 
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field. These failures can have serious 
consequences for the correct estima-
tion of the democratization process in a 
country [53]. 

4. The problems with elections’ ob-
servation (EOMs).

As we have seen previously, the quite 
inadequate notion of democracy West-
erners tend to propose or impose for Af-
rica, with the emphasis placed on elec-
tions and not on power alternation and 
institutional reforms, means that elec-
tions are supposed to play a crucial role 
or even to symbolize democracy. In such 
a context, it is not surprising that elec-
tions’ observation plays a major role in 
the implementation of democratic con-
ditionality. 

4.1 The negative dimension.
When John Kerry, head of the Carter 

Centre’s mission observing the 2017 elec-
tions in Kenya, applauded the process as 
free, fair and credible despite “little ab-
errations here and there”, he endorsed a 
severely flawed election which was later 
annulled by Kenya’s Supreme Court. The 
court blamed failings by electoral com-
mission for its decision to annul results 
of August vote [54]. The court’s majority 
decision to annul the poll embarrassed 
local, African and Western EOMs who 
said they had found no major problems 
with the elections.

The Court’s verdict threw a bad light 
on the role of international EOMs and 
gave new vigour to old criticism. Inter-
national organisations such as the OSCE, 
the Organisation of American States, the 
Commonwealth Secretariat, the Council 
of Europe, the European and the African 
Union, as well as a wide array of NGO’s 
regularly deploying election monitoring 
teams have been sceptically reviewed 
both for their impact on elections and 

for their lack of impact on elections. A 
number of international missions tasked 
with independently overseeing and as-
sessing the conduct of election processes 
have been accused of sanitising electoral 
fraud.

On the other hand, the criticism to-
wards international election observation 
is disconcerting as many actors view it 
as the least intrusive and therefore best 
form of democracy support [55].

Recent years have seen renewed inter-
est in the potential capacity of transpar-
ency to improve democratic governance. 
Timely, accurate, and freely-available 
information is generally regarded as in-
trinsically valuable, as well as having 
many instrumental benefits. In the field 
of electoral governance, transparency 
involves openness about the rules and 
procedures, outcomes, and decisions 
processes used by electoral authorities. 
It is widely assumed that this will build 
public trust, improve policy-making, and 
facilitate accountability.

In practice, however, the instrumen-
tal consequences of transparency are less 
clear-cut than many proponents claim. 
It remains difficult to establish whether, 
and under what conditions, greater infor-
mation alone strengthens the account-
ability of government bodies to their own 
citizens, the quality of public services, or 
the compliance of agencies with interna-
tional norms and standards. There may 
also be negative consequences, for ex-
ample if electoral faults are highlighted 
without redress [56].

4.2 A conceptual problem… with a 
schizophrenic flavor.

If we dare, we would say that elec-
tions’ observation has a schizophrenic 
dimension.
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On the one hand, elections’ organiza-
tion is something so tremendously com-
plicated that nobody can control every 
polling station, every polling box, every 
voter, every little detail, etc. No human 
organization, national or international, 
is large enough to be sure that every voter 
has not be victim of pressures, that every 
vote was free and fair and that nobody 
has interfered in the counting process. 
From that point of view, the mission of 
EOMs seems as illusory as to empty the 
ocean with a tea spoon.

But on the other hand, who would 
dare to say: we do not need EOMs? No-
body [57], because it is highly important 
to have a neutral control on the voting 
operations [58]. As a revealing anecdote, 
we can mention that even in Switzerland, 
which can be qualified as an embedded 
democracy, when a highly disputed vote 
took place on June 18th, 2017, in a small 
city called Moutiers (it had to choose its 
settlement between two cantons, Bern 
and Jura) federal observers have been de-
ployed to control the neutrality of vote 
[59]. By the way, they did not prevent con-
testation of the result with a very close 
margin. At the end, in Switzerland as in 
Kenya, and despite elections’ observers, 
the vote in Moutiers has been void by the 
competent authority some 17 months 
after the ballot, because the judge con-
sidered that the vote was fraught with 
irregularities. “This ballot may have 
been the most watched of Swiss history, 
it was nevertheless soiled by irregulari-
ties which drove to its invalidation.” [60] 
Even in “very classical” democracy like 
Switzerland, elections’ observers cannot 
evaluate all details of a ballot, like the 
unfair behavior of some authorities who 
make a confusion between information 
and propaganda, or minor (but neverthe-

less decisive) frauds in the management 
of the voters’ register. 

In Moutiers, the contested vote re-
sulted in 2’067 Yes against 1’930 No, also 
a slight majority of 137 citizens (51,72%) 
[61]. In the case of national elections 
process, taking into account millions of 
citizens and voters (there were 40’000 
polling stations in Kenya), the conclusion 
of EOMs can sound nothing but ridic-
ulous as John Kerry’s sentence we have 
mentioned: everything is OK apart little 
aberrations here and there. Electoral ob-
servation can drive only to platitudes, or 
even truism. 

The problem is due – once again – to 
the fact that there are elections’ observ-
ers. There are no observers of the level of 
multipartism, observers of the electoral 
lists, of the citizens’ register etc.

4.3 Some considerations made by an 
elections’ observer himself.

From that point of view, I can 
share some of my experience, because 
I was elections’ observer, among oth-
ers in South Africa in 1994 for the first 
post-apartheid elections. After a training 
program in Pretoria, all the Swiss dele-
gation (100 members which cannot be 
accused of post-colonialism) has been 
dispatched throughout the country. I 
started first in Umtata, the capital of 
Transkai, and then I had to move to Cof-
fee Bay for the elections themselves. This 
experience has allowed me to make three 
statements.

Firstly, the organization of nation-
al elections is such a big task that it can 
quickly become chaotic. This illustrates 
very well my concern about the identifi-
cation between democracy and elections. 
An important element of democracy, in 
the sense of “the power belonging to the 
citizens” is the fact that the latter can 
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enjoy a good public administration deliv-
ering good services. Elections are noth-
ing but one of these public goods that 
the state has to deliver. It encompasses 
(among others) the civil registry, the reg-
ister of electors, the electoral rolls, the 
capacity to print on time the electoral 
material, the fact that every polling sta-
tion has all the material at its disposal, 
like polling booths or polling boxes, etc. 
This should be “normal” in such a way 
that the organization of a (new) vote be-
longs to the usual tasks of administra-
tion. 

But if the setting up of elections is 
such a huge task that it could endanger 
the whole edifice of the state, then it 
gives to elections a prominent impor-
tance that does not reflect the reality. 
In South Africa in 1994, the weakness of 
local administration made the organiza-
tion of the ballot extremely complex, if 
not chaotic. As we have said, elections 
are only a means of choosing the author-
ities, it is not per se the constituent ele-
ment of democracy, nor the backbone of 
the country. 

The second experience is that the ob-
servation work remains limited. Because 
it is pure observation, with no possible 
intervention, the observer has no clear 
understanding of what is taking place 
behind the stage. A funny anecdote: in 
1994, the voters were informed that they 
had to take a ballot paper, then to go in 
the ballot booth and make a cross, and 
then to put the ballot paper in the ballot 
box. Incidentally, after the polling sta-
tions closed, I made a tour in the ballot 
booths. And what did I discover? They 
were covered with pencil drawn crosses! 
It means that many voters, instead of 
making a cross on the ballot paper made 
a cross in the booths and throw a white 

paper in the boxes. This could also be 
called “Little aberration”. 

If the persons in charge of the poll-
ing station do not make scrupulous work 
of information or – even worse – if they 
can discreetly commit frauds and fix the 
elections, it will be very difficult for the 
observers to point out the problem. The 
observers are like the public in front of a 
scene looking at a theatre play. They can-
not see what is taking place behind the 
stage. And this is a basic problem with 
elections’ observers. The only mean to 
have that kind of control is a purely in-
ternal system, meaning that every mo-
ment of the electoral process takes place 
in presence of several people represent-
ing several political sensibilities, in order 
to guarantee the neutrality of the whole 
process.

The third point is that there is a gap 
between the observation of the elector-
al process in the polling stations and the 
next part of the process: the votes’ count 
and the proclamation of the results. If I 
consider my experience, everything went 
smoothly in the polling stations (apart 
of the procedural concerns previously 
mentioned), there was a friendly atmo-
sphere, a lot of people, a sense of hope in 
the future. But after the voting process, 
it was complete black out on the count-
ing process. Finally, the Swiss delegation 
left the country without knowing exactly 
what the result of this election was. This 
is obviously linked to the administrative 
problem. A normatized process should 
exist for counting the vote. Otherwise 
the result is a chaos and – this is a very 
classical feature of elections in Africa – 
nobody agrees with the result. Even in 
Switzerland, when the score is all tied up, 
some people are very unhappy and claim 
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that there were some fraud. Bun in these 
cases it is easier to organize a new count. 

4.4 Tentative conclusion taking the 
2018 elections in Zimbabwe as an exam-
ple.

In Zimbabwe during the last presi-
dential election in 2018, there were lots 
of EOMs, but also of riots, violence and 
even murders [62].

For the observers of the European 
Union, the late publication of the official 
results was a cause for concern suscepti-
ble to compromise the electoral process. 
In their report delivered after elections, 
they judged that the elections took place 
peacefully, even if they denounced “the 
inequality of opportunity” between can-
didates and the cases of “intimidation of 
voters” [63]. Voters’ intimidation is by the 
way a serious threat for democracy… The 
head of European mission Elmar Brok 
declared that he could not understand 
why the publication of the results of the 
presidential election took so much time: 
“The more this period will last, the more 
the credibility gap of the results of the 
presidential election will be strong “. 

The American member of Parliament 
Karen Bass, member of the mission of 
American observation attending also 
the ballot, declared that the policy of the 
United States towards Zimbabwe would 
depend on the transparency of the elec-
tions.

The observers of the Southern African 
development community (SADC) consid-
ered for their part that the elections had 
taken place peacefully, opening the way 
for more democracy in Zimbabwe.

Seen from a neutral eye, these reac-
tions are in line with our previous obser-
vations.

After a long and monopolistic dicta-
torship of President Mugabe and its rul-

ing party, the country was seemingly not 
ready for any power alternation. This is 
of course a reason of deep disappoint-
ment for many citizens, what drove to 
riots and violence.

The EOMs do what they can… but 
their capacities remain very limited. At 
the end, the counting process is so tre-
mendously long that there is a risk of 
flawed election. If there is no obvious de-
sire to fraud, it denotes at least a poor ad-
ministration which is unable to organize 
properly a ballot. It represents another 
risk of violence. Only a “natural citizen 
control” could guarantee the legitimacy 
of the process.

The role of the international commu-
nity seems obviously dictated by internal 
political considerations. The EU, which 
likes conditionality, wanted to show that 
it was taking the elections very seriously. 
United-States wanted only to remind of 
the fact that USA do not waste money for 
illiberal countries; this is probably a mes-
sage to the president’s electorate. Finally 
the SADC wanted to avoid any problem 
with one of its members in the region.

Conclusion. The Western support 
for democracy arouses some questions 
which are not easy to answer. Firstly, 
the West is caught in a double trap (see. 
4.2.): being accused for engaging with 
authoritarian governments and fake de-
mocracies if it decides not to sanction a 
country and, simultaneously, for being 
accused for illegitimately imposing its 
own values on foreign countries if it de-
cides to disengage from a country. How 
can African states avoid being a victim of 
this Western dilemma?

Secondly, can election missions or 
narrowly conceived conditionality be 
opened up to broader, more effective and 
more legitimate political leverage? Final-
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ly, can we think of models of North-South 
and East-West cooperation in the field of 
democracy support avoiding potential-
ly harmful incentives, preventing blame 
shifting and supporting more equal and 
sustainable approaches to democracy 
support? 

The tentative answer to these ques-
tions is that legitimate international 
cooperation in the field of democracy 
promotion must itself be agreed upon 
democratically. Moreover, it should not 
concentrate on elections stricto sensu, but 
on broader forms of democracy support.

5.1 The limits of conditionality and 
elections’ observation. 

Globally, democracy improves very 
slowly in Africa, if it does not back off. 
But democracy is something complicated 
with a strong Western connotation. And 
in fact, what is democracy? Not only elec-
tions. First of all, it is the alternation of 
power, which means that political leaders 
regularly and peacefully change. It is also 
linked to good governance, to minority 
protection and other subtle mechanisms. 
It is useless to pretend improving de-
mocracy only in improving the elections 
process, because “real” democracy means 
more than elections, which are only a 
mean and not the goal. From that point of 
view, there is certainly a misunderstand-
ing between democracy and elections.

Although free, fair, and credible elec-
tions can provide a peaceful path to seek-
ing political power and could lead those 
contesting for power to refrain from vi-
olence between election cycles, elites 
unwilling to concede electoral defeat are 
likely to spark the types of political and 
constitutional crisis Gathii has described 
in his chapter. However, regional and 
international actors are often reluctant 
to get involved in resolving intractable 

conflicts that arrive when constitution-
al commitments to channel conflict into 
everyday politics fail. [64]

Is it possible for conditionality to 
play a role in reinforcing democracy? 
Currently, the political conditionality 
remains a semantic evolution. It should 
be transformed into a general principle 
of law and become a customary standard 
opposable to all states. It should be re-
leased from the yoke of the voluntarism 
to stand out erga omnes, why not through 
an “actio popularis”. Unfortunately, such 
a proposal formulated in an international 
society set up on the dogma of the State 
sovereignty seems utopian…

It is all the more utopian if we consid-
er that Western governments  – despite 
all their beautiful speeches and address-
es – have never hesitated to collaborate 
with illiberal regimes. This is called Re-
alpolitik and belongs to politics since the 
beginning of history [65].

As for elections’ observation, even if 
it is a cosmetic necessity, it will never be 
possible to check and control the totality 
of an electoral process, which is a huge 
machinery.

In insisting on elections only, West-
ern countries bet on the wrong horse. 
As electoral democracy has no historical 
root in Africa, we dare say that all these 
elements – definition of democracy, con-
ditionality and elections’ observation  – 
have a post colonialist dimension that 
does not facilitate its support.

5.2 Beyond conditionality and elec-
tions’ observation 

But as complicated as democracy 
can be with all its facettes, it should be 
encouraged. Conditionality is perhaps 
not the best way, but it would be wrong 
to avoid this means. As it is the case in 
all very complex themes, several differ-
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ent means have to be used jointly to im-
prove the situation. Currently, too many 
people try to find a wizard like Harry Pot-
ter whose magic wand can solve all the 
problems. This will never be possible. 
From that point of view, conditionality in 
the broader sense – despite its weakness-
es – belongs to this cocktail of solutions 
which can slowly but surely improve the 
democratic future of the Continent. It 
is the same for elections’ observation, 
which should also find a place in the 
toolbox of good governance. But this is 
not enough! 

As a matter of fact, it is undeniable 
that, in the African cases, preliminary 
mobilizations about democratization 
took place in an overwhelming number 
of country. In their compared analysis, 
Bratton and Van de Walle noted that, on 
42 countries, 28 knew popular mobiliza-
tions while only 14 did not [66].”

What is also important is therefore 
the civil society, the involvement of civil 
society, the fight against fiscal paradise 
which allow African dictators to steal 
and hide a lot of money, transparency is 
important, the eradication of corruption, 
the eradication of “reigning dynasties” 
which are not royal but just corrupted.

It is necessary to go back to the roots 
of democracy, with this idea of the power 
exercised for a short period by people in 
the name and for the benefit of citizens. 
The solution has to be found inside Af-
rica or African countries, but it should 
not be an opportunity for their leaders to 
refrain from any democratic movement 
arguing that African tradition knows no 
democracy.

Democracy in Africa should not be 
what Karl Loewenstein described as mil-
itant democracy in 1937. He published 
extensively on political and legal devel-

opments in Europe. In two articles in 
the American Political Science Review 
in 1937, he argued that democracies 
were incapable of defending themselves 
against fascist movements if they con-
tinue to subscribe to “democratic funda-
mentalism”, “legalistic blindness”, and 
an “exaggerated formalism of the rule of 
law”. They should not, he insisted, tol-
erate “Trojan horses” using elections to 
destroy the very core of democracy” [67].

This reflection, which is not com-
pletely untrue, should not be considered 
as a pillow of laziness for all governments 
in the world (not only in Africa) who can 
always pretend that every democratic 
opening is a “Trajan horse”.

5.3 What Westerners and interna-
tional community could do to help.

As we have seen, the most funda-
mental element of democracy is not 
elections, but a certain “spirit of democ-
racy”. This spirit is neither brought “top–
down” by the “politics-of-the-stick-and-
carrot” nor by elections’ observation. It is 
created “bottom–up” by the indefatiga-
ble commitment of the civil society and 
could be improved by an efficient state 
administration. 

Looking for a more effective role for 
the international community to promote 
democracy in developing counties, we 
have to admit that conditionality lacks 
of neutrality and elections’ observation 
lacks of efficiency. Moreoever, elections 
are not democracy. Against this back-
ground, the “international community” 
could be well inspired to help African 
countries in two other ways.

5.3.1 Civil society.
“The colonial state was that of exclu-

sion of local people”. Nothing seems to 
have changed since decolonization. Local 
populations are not taken into consider-
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ation, political opposition is gaged, mut-
ed, silence and ignored. Therefore “the 
emergence of civil society appeared to 
many as a new phenomenon” [68], which 
remains quite fragile: “Civil society does 
not yet present a strong countervailing 
force to the state” and has rarely been 
strong enough to hold those who commit 
abuses to account. [69]

Therefore the first thing to do is to 
help, strengthen, encourage, and support 
the civil society, or what we could call “lo-
cal protagonists” [70]. Behind any dem-
ocratic development in Africa, there are 
popular movements. As it was the case 
in the Western world with for instance 
the American and the French Revolution, 
the democratic movement is enrooted in 
the people. As said Rousseau, there is no 
other sovereign than the people, and the 
people has to exercise this power itself. 
Therefore the necessity of a constant al-
ternation of power: it corresponds to the 
changes of mind of the people.

“The initiators and promoters of the 
move toward democracy, which were 
consolidated over the years, are not es-
sentially those in charge of Governmen-
tal. This was possible thanks to the joint 
actions of the media and the civil society” 
[71]. According to Jeffrey Haynes, civil 
society is one of the three main domes-
tic factors [of democratization], witch 
social capital and political society [72]. 
The definition of the term “civil society” 
is not as easy as it might appear [73], 
but the above mentioned notion of “lo-
cal protagonists” contains an important 
element: even if supported by Western 
governments or organizations, protag-
onists must remain “local” with rooting 
in African soil, and not an enslavement 
to the wishes and opinions of the donors 
[74]. Developing civil society meant pro-

moting government by the people and for 
the people. But it’s not all rosy. NGOs are 
easy to organize and cheap to fund. Many 
studies of the donor-assisted civil society 
have reached the conclusion that pro-de-
mocracy NGOs tend to be quite isolated 
from the society at large [75]. On the 
contrary, in many of the countries where 
the organizations officially designated as 
civil society are weakest, for example in 
many war-torn African countries, infor-
mal civil society organizations have prov-
en resilient in trying to address the most 
severe difficulties created by state col-
lapse. [76] Therefore it seems necessary 
for Westerners not to support own NGOs 
disconnected from African realities, but 
deeply enrooted movement which can 
feel the heart of the populations. It oblig-
es Westerners once again to remain very 
modest…

Baohui Zhang makes an interesting 
distinction which reminds of the vital 
necessity for democracy to structure civ-
il society. As a matter of fact, he distin-
guishes between well-established societal 
organizations with a capacity for repre-
sentation and control (as it is the case in 
Latin America and in Europe) and spon-
taneous social movements without such 
capacities (as it is the case in many to-
talitarian States like in Africa) [77]. This 
can drive to riots between authoritarian 
elites and opponents, according to the 
principle that “the winner takes all”.

5.3.2 A good administration
Two institutional variables seem to 

have been neglected though, specifically 
in empirical research: Electoral Manage-
ment Bodies (EMBs) and International 
Observer Missions (EOMs)   [78]. But as 
we have seen, the second ones lack effi-
ciency, and it might be the same for the 
first ones. A further interesting research 
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question is to endogenize EMBs. As iden-
tified only anecdotally, the less estab-
lished a democracy and the lower the 
administrative effectiveness of a country, 
the higher the probability that it dele-
gates administrative electoral tasks to 
an independent EMB, with all the prob-
lems  – among others the lack of confi-
dence and of neutrality – linked to such 
bodies

Paul D. Williams speaks of “orga-
nizational architecture”, whose goal is 
“constructing both bureaucratic struc-
tures and mechanisms and a capacity to 
create and disseminate knowledge” [79]. 
Therefore, it seems undisputable that the 
second way to help promoting democra-
cy – if we want to enter into a more insti-
tutional process – is the necessity to sup-
port the creation and the management of 
an efficient administration, which would 
be able to organize elections in such an 
easy way that the latter cease to be the 
only element of democracy, but start to 
be relegated to their real place: a techni-
cal way of allowing the necessary change 
of politics.

Since the African independences in 
the 1960s, almost nobody could prevent 
some autocrats and presidents to remain 
in power for decades. This lack of change 
could result of a bad administration, 
which allows for a bad management of 
elections, opening the door to frauds [80]. 
From that point of view, a newly born ef-
ficient administration could be part of 
what Abdulmumin Sa’ad calls “Restor-
ative justice (RJ)” in peace building [81]. 
This subtle mechanism needs “envision-
ing”: “Conflicts is in the present and has 
its roots and origins in the past. […] We 
need to move to a future different from 
the past and present”. But how is it prac-
tically possible to take a fresh start? Well 

organized and functioning administra-
tion providing efficient public services 
could change the world. 

Another advantage of such an effi-
cient administration would be the ab-
sence of discussion about the results. 
Currently, as the results of votes are al-
most always questioned, they give rise to 
riots and concerns. If there are no more 
doubts on the results, democracy will be 
easier to create.

But of course African leaders them-
selves are perhaps not so much inter-
ested to a neutral administration… and 
Western donors are not so much inter-
ested to support an administration which 
at the end will benefit only to the African 
country itself.

5.4 A last word.
If we consider that democracy = elec-

tions, then unfortunately we close the 
eyes on some of the most important – but 
so delicate – elements of “real” democ-
racy and you can use a lot of means, like 
democratic conditionality or elections’ 
observation, just to foster dysfunctional 
or even illiberal democracies.... What a 
waste of time and money!

Improving democracy is an in-depth 
work. It requires a long-term strategy 
and a certain modesty, because it has to 
give priority to the local civil society and 
local administration. Democratic condi-
tionality and elections’ observation can 
be quite different: as we have seen, many 
Western subsidized NGOs are close to the 
donors and far from the real local needs. 
And EOMs can result in self-satisfaction 
diplomatic communication. If we dare 
say, it is more “bling bling” than seri-
ous. But the contemporary world is fan 
of bling bling and quick communication, 
not of in-depth work.
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“Events are the foam of things; it is 
the sea what interests me”. [82]

REFERENCES:

1. “The United Nations and 
Democratization”, in J Haynes, Routledge 
handbook of democratization, p. 300.

2. We shall not insist however on 
another element of democracy, which is 
nevertheless extremely interesting, namely 
the difference between representative and 
direct democracy. Some authors like Guy 
Hermet do not consider that (representative) 
democracy is a panacea. On the contrary, the 
idea to consider representative democracy as 
the golden rule of good governance is just a 
mean to avoid any direct exercise of power 
by the people. At a time where in France the 
“yellow slickers” still demand a referendum 
like in Switzerland, the fact that democracy 
is limited to elections every four or five years 
can explain many problems viewed in the 
organization of so seldom elections; Guy 
Hermet, Le Passage à la démocratie, p. 16. In 
the same sense, Lokengo Antshuka Ngonga 
warns against the hasty and precipitous 
introduction of the majoritarian system, 
because it exacerbates oppositions instead 
of smoothing them; Consensus politique et 
gestion démocratique du pouvoir en Afrique, 
p. 217. Both reflections could be the topic of 
further contribution.

3. Lokengo Antshuka Ngonga, 
Consensus politique et gestion démocratique 
du pouvoir en Afrique, p. 43  ; all English 
quotations of French books are “home-made” 
translations.

4. There are examples of recent 
peaceful transfers of power […] in Ghana, 
Nigeria, and Liberia. But “these hopeful 
examples are however largely the exception 
to the rule”; James Thuo Gathii, Term Limits 
and Three types of Constitutional Crisis in Sub-
Saharan Africa, p. 337. 

5. This example has been told to the 
writer by Ibrahim Boubacar Keïta when he 

was Prime-Minister of Mali in 1999, during a 
“National Conference” in Bamako.

6. Guy Hermet, Le Passage à la 
démocratie.

7. Tzvetan Todorov, The inner enemies of 
democracy, Chapter 1, Democracy threatened 
by its own hubris.

8. Georges Glotz, La Cité grecque, Albin 
Michel, Paris 1953, 241–251  ; Plato, Œuvres 
complètes, vol. 1, “Ménèxène”, 1950, p. 479  ; 
both quoted by Lokengo Antshuka Ngonga, 
Consensus politique et gestion démocratique du 
pouvoir en Afrique, p. 28.

9. Olivier Duhamel, Les démocraties, p. 32.
10. Edward A. Freeman, History of Federal 

Government in Greece and in Italy, J.B. Bury, 
Dublin MA, 1893, p. 35. Lokengo Antshuka 
Ngonga has devoted a complete chapter to 
the principle of “Introducing rotating power 
management” in order to create confidence 
between the different powers units; op. cit, p. 
198–200.

11. Tukumbi Lumumba-Kasongo, The 
problematics of liberal democracy and liberal 
process: lessons for deconstructing and building 
African democracies, p. 1–25; the author 
has perfectly described the dysfunctions of 
“classical” democracy in Africa.

12. Lokengo Antshuka Ngonga, 
Consensus politique et gestion démocratique du 
pouvoir en Afrique, p. 199.

13. Augustin Loada and Jonathan 
Wheatley (dir.), Transitions démocratiques en 
Afrique de l’Ouest : processus constitutionnels, 
société civile et institutions démocratiques, p. 
21.

14. Augustin Loada and Jonathan 
Wheatley (dir.), op. cit., Preface and p. 18.

15. “Many donor nations claim to be 
doing this [cutting aid resources to autocrats], 
but they could still reduce aid programs in 
nondemocratic countries”; David F. Gordon, 
“On promoting Democracy in Africa”, in 
Marina Ottaway (ed.), Democracy in Africa: the 
Hard Road Ahead, p. 163.

16. Born Joseph-Désiré Mobutu, self-
proclaimed Marshall Mobutu Sese Seko Kuku 
Ngbendu wa Za Banga represents (perhaps) 



37

the epitome of the African dictator. See a 
long description of “Marshall Madness” in 
David van Reybrouck, Congo: the epic history 
of a people, Ch. 10 (363–394), who makes a 
comparison between Mobutu in Zaire and 
Ceauşescu in Romania.

17. Abdalla Bujra and Said Adejumobi, 
Breaking Barriers  – Creating New Hopes  – 
Democracy, Civil Society and Good Governance 
in Africa, p. 349.

18. Paul D. Williams, War & Conflict in 
Africa, p. 18–19, with figures 1.2–1.5.

19. Paul D. Williams, op. cit., p. 17.
20. Paul D. Williams, op. cit., p. 276.
21. See Mamoudou Gazibo, Les 

paradoxes de la démocratisation en Afrique  : 
analyse institutionnelle et stratégique, ch. 7, RN 
24–39.

22. The word is a creation of Marina 
Ottaway, Democracy Challenged. The rise of 
Semi-authoritarianism.

23. Wolfgang Merkel, Embedded and 
Defective Democracies, pp. 33 – 58.

24. As it was the case in Harare, were 
riots took place after the result of legislative 
elections giving the majority to the ruling 
party Zanu-PF; see for instance:   <http://
www.20min.ch/ro/news/monde/story/L-
armee-tire-a-balle-reelle-contre-des-
manifestants-15550342> (consulted January 
26th, 2020).

25. Paul D. Williams, War & Conflict 
in Africa, p. 278; he concludes that bad 
governments have the worse effects on good 
governance, ever worse than religion.

26. Pascal Mukonde Musulay, Démocratie 
électorale en Afrique subsaharienne  – Entre 
droit, pouvoir et argent, p. 39.

27. Me Mohamadou Gamdji, Plaidoyer 
pour une véritable démocratie en Afrique: 
 <https://www.journalducameroun.com/
plaidoyer-pour-une-vraie-democratie-en-
afrique/> (consulted January 30th, 2020).

28. James Thuo Gathii, Term Limits and 
Three types of Constitutional Crisis in Sub-
Saharan Africa, p. 335.

29. Stephen Wright, “Nigeria  : Building 
Political Stability with Democracy”, in Peter 

J. Burnell and Vicky Randall, Politics in the 
developing world, p. 463, 469.

30. Ismaïlia Mador Fall, “Les 
Constitutions africaines et les transitions 
démocratiques”, devotes a chapter to what he 
calls  : “The persistence of the phenomenon 
of the opportunist revisionism of the 
presidential condition” (transl.); in Augustin 
Loada and Jonathan Wheatley, Transitions 
démocratiques en Afrique de l’Ouest : processus 
constitutionnels, société civile et institutions 
démocratiques, p. 146ss.

31. This French portmanteau has been 
created in a book of Max Liniger-Goumaz, La 
démocrature, dictature camouflée, démocratie 
truquée (L’Harmattan, Paris 1992).

32. David Owen, The Hubris Syndrome, 
Methuen, revised ed. 2012; Prologue: The 
intoxication of power; see also Tzvetan 
Todorov, The inner enemies of democracy, 
Chapter 1, Democracy threatened by its own 
hubris.

33. See Audrey Chabal, Syndrome 
d’Hubris  : quand le pouvoir produit des 
arrogants et narcissiques. (Hubris syndrome: 
when power produces arrogant and 
narcissistic people; transl).

34. D.E. Emanuel, from the Marien 
Mgouabi University in Brazzavile, has written 
(in French) an extensive article called “The 
emergence of the principle of the political 
conditionality in international public law” 
(transl.).

35. <http://www.worldcourts.com/pcij/
eng/decisions/1923.08.17_wimbledon.htm> 
(consulted January 30th, 2020). 

36. < h t t p : / / c t r c . s i c e . o a s . o r g /
Tra d e /CA R I FO R UM - EC E PA/ Cot o n o u _
Ag r e e m e n t _ & _ L o m e 4 _ l o m e 4 _ e . p d f > 
(consulted January 30th, 2020). 

37. Whose official title is  : Partnership 
Agreement 2000/483/EC between the African, 
Caribbean and Pacific Group of States of the 
one part, and the EU, of the other part; see also 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex:22000A1215(01)> (consulted 
January 30th, 2020).



38

38. According to Pascal Mukonde 
Musulay, in fact and in reality, all these 
pressures for “democracy” emanate mainly 
from World Bank and IMF; but the final 
goal is more free market than democratic 
governance; op. cit., p. 66ss.

39. Mark Malan, Africa: building 
institutions on the run, p. 111, quoted by Paul 
D. Williams, War & Conflict in Africa, p. 211.

40. “EU enlargement continues to be 
the clearest case of positive democratic 
conditionality, but it is not quite the cut and 
dried example it is assumed to be. Extensive 
work on the conditionality deployed by the 
EU in the context of Eastern enlargement has 
concluded that incentives played a secondary 
role and were linked mostly to second phase 
governance, not the big, overarching choices 
in favor of democracy.” Richard Youngs, in: 
Rootledge Handbook of Democratization, p. p. 
287 (293).

41. Paul D. Williams, War & Conflict in 
Africa, p. 211, but also chapter eleven (p. 253–
274).

42. Hilaire de Prince Pokam, 
Communauté internationale et Gouvernance 
démocratique en Afrique.

43. Francis Akindès, Les mirages de la 
démocratisation en Afrique subsaharienne, p. 
60. 

44. Cf. Mamoudou Gazibo, Les paradoxes 
de la démocratisation en Afrique  : analyse 
institutionnelle et stratégique, p. 163.

45. This recognition of the prominent 
democratic role of Southern Africa is also 
made by Eboe Hutchful, “Militarism and 
Problems of Democratic Transitions”, in 
Marina Ottaway (ed.), Democracy in Africa: the 
Hard Road Ahead, p. 43.

46. Robert A Schrire, “South Africa: 
From Divided Society to New Nation”, in 
Peter J. Burnell and Vicky Randall, Politics in 
the developing world, p. 413.

47. Michael Bratton and Nicolas van 
de Walle, Democratic Experiments in Africa: 
Regime Transitions in Comparative Perspective, 
pp. 30–33.

48. The ranking for Africa is presented 
in the Annex.

49. <https://freedomhouse.org/regions/
sub-saharan-africa> (consulted January 
30th, 2020); it is also interesting to note that 
many elements taken into account for this 
benchmarking do not include elections.

50. La Françafrique, le plus long scandale 
de la République (Stock, Paris 1998); but de 
facto this neologism was created in the 1950s 
by Félix Houphouët-Boigny.

51. Whereas the homophony: 
Françafrique = France à fric [France with cash, 
as in French “fric” means “money”]).

52. All these problems have been 
thoroughly identified by Pascal Mukonde 
Musulay, Démocratie électorale en Afrique 
subsaharienne – Entre droit, pouvoir et argent, 
pp. 66 – 78.

53. Among many others, The 
Guardian  : <https://www.theguardian.com/
world/2017/sep/20/kenyan-election-rerun-
not-transparent-supreme-court> (consulted 
January 30th, 2020). 

54. Anne van Aaken, Independent 
electoral management bodies and international 
election observer missions: any impact on the 
observed level of democracy? A conceptual 
framework.

55. Pippa Norris and Alessandro Nai, 
Election Watchdogs.

56. Apart of Joseph Kabila for the 2018 
elections which seem to be flawed from the 
beginning.

57. See also Anne van Aaken 
hypothesis 5a and 5b: Countries with a weak 
technical system of election administration 
and countries receiving a high level of 
development aid (in relation to GDP) will 
have fairer elections if there are election 
observers (op. cit.).

58. Le Temps, January 31st, 2017  : 
< h t t p s : / / w w w . l e t e m p s . c h / s u i s s e /
observateurs-federaux-surveiller-vote-
moutier> (consulted January 30th, 2020).

59. Le Temps, November 5th, 2018, 
<https://www.letemps.ch/suisse/moutier-



39

p r e f e t e - i n v a l i d e - u n - v o t e - e n t a c h e -
dirregularites> (consulted January 30th, 2020).

60. See <https://www.jura.ch/fr/
A u t o r i t e s / M o u t i e r / Vo t a t i o n - d u - 1 8 -
juin-2017.html> (consulted January 30th, 
2020).

61. It was the same in the Democratic 
Republic of Congp in December 2018  : The 
conditions for the smooth running of the 
presidential were not fulfilled. The National 
Independent Electoral Commission (CENI) 
still maintained the vote on Friday December 
28th. But it decided to postpone the elections 
in March in the districts of Beni and Butembo, 
in the North-Kivu, and Yumbi, in the province 
of Maï-Ndombe, in the south-west of the 
country. Some constitutional experts are 
already tearing their hair out. How can CENI 
organize such a crucial presidential election 
by depriving 1.2 million Congolese of the right 
to vote? When Beni, Butembo and Yumbi can 
vote, the games will already be played. See: 
<https://www.letemps.ch/monde/rd-congo-
elections-peur> (consulted January 30th, 
2020).

62. Among hundreds of articles, see 
Le Temps  – ATS, published August 2nd, 
2018  : <https://www.letemps.ch/monde/
heurts-meurtriers-apres-lannonce-resultats-
elections-zimbabwe> (consulted January 
30th, 2020).  Seee also “Élections 
au Zimbabwe  – l’Union européenne tance 
le processus électoral  » (Elections in 
Zimbabwe – the European Union scolds the 
electoral process)  : <http://fr.africanews.
com/2018/08/01/elections-au-zimbabwe-
l-union-europeenne-tance-le-processus-
electoral//> (consulted January 30th, 2020).

63. James Thuo Gathii, Term Limits and 
Three types of Constitutional Crisis in Sub-
Saharan Africa, p. 336s.

64. As a recent and quite shocking 
example, consider the good relations 
between USA and Saudi Arabia despite the 
assassination of journalist Jamal Kashoggi.

65. Michael Bratton and Nicolas Van 
de Walle, Democratic experiments in Africa: 

Regime Transitions in Comparative Perspective, 
p. 117; see 3.3.

66. Karl Loewenstein, “Militant 
Democracy and Fundamental Rights I” 
(American Political Science Review 1937, 
417); quoted by Jan-Werner Müller, “Militant 
democracy”, in: Michel Rosenfeld, The Oxford 
handbook of comparative constitutional law, 
Oxford Univ. Press 2012, p. 1253 (1256).

67. Oumar Ndongo, The Role of West 
African Civil Society in Peace-building, p. 173, 
175.

68. Emmanuel Ghiyma-Boadi, The 
Challenges Ahead, p. 90. 

69. David F. Gordon, “On promoting 
Democracy in Africa”, in Marina Ottaway 
(ed.), Democracy in Africa: the Hard Road 
Ahead, p. 162.

70. Oumar Ndongo, The Role of West 
African Civil Society in Peace-building, p. 172. 
See also the conclusion drawn by Paul D. 
Williams, War & Conflict in Africa, p. 275–278.

71. Jeffrey Haynes, “Introduction: 
twenty five years of democratization  – the 
third and fourth waves of democracy in 
perspective”, in: Jeffrey Haynes, Rootledge 
Handbook of Democratization, p. 1–9.

72. “Civil society is mainly ‘in 
construction’”, Augustin Loada and Jonathan 
Wheatley, Transitions démocratiques en 
Afrique de l’Ouest : processus constitutionnels, 
société civile et institutions démocratiques, p. 
29.

73. Lokengo Antshuka Ngonga, 
Consensus politique et gestion démocratique 
du pouvoir en Afrique, p. 210  : The existence 
of many NGOs testifies to the vitality of 
democracy.

74. Marina Ottaway, “Civil Society”, in 
Peter J. Burnell and Vicky Randall, Politics in

75. Marina Ottaway, op. cit., p. 166 (180-
182); the author makes the comparison with 
the overwhelming efficiency of Islamic civil 
society. The importance of civil society was 
especially true for Nigeria: “Despite long 
periods of oppressive rule, civil society groups 
have remained active and strong”; Stephen 
Wright, “Nigeria : Building Political Stability 



40

with Democracy”, in Peter J. Burnell and Vicky 
Randall, Politics in the developing world, p. 463 
(469).

76. Baohui Zhang, Corporatism, 
Totalitarianism, and Transitions to Democracy, 
p. 133; for him, Poland with Solidarity is the 
only posttotalitarian state that had some form 
of institutionalized societal organizations.

77. Anne van Aaken, Independent 
electoral management bodies and international 
election observer missions: any impact on the 
observed level of democracy? A conceptual 
framework.

78. Paul D. Williams, War & Conflict in 
Africa, p. 189.

79. Just a quotation about Nigeria among 
so many others touching almost all Africa: 
“Elections have always been manipulated 
by incumbents, and the 2003 elections were 
no exception”; Stephen Wright, “Nigeria  : 
Building Political Stability with Democracy”, 
in Peter J. Burnell and Vicky Randall, Politics 
in the developing world, p. 463 (468).

80. Abdulmumin Sa’ad, “The Importance 
of Restorative Justice in Peacebuilding”, in: 
Jibrin Ibrahim and Oumar Ndongo, Resolving 
West African Conflicts  – Early Warning Early 
Response, p. 185 (193).

81. Paul Valéry translated by Marthiel 
and Jackson Mathews, Collected works of 
Paul Valéry, vol. 15, Moi, Princeton University 
Press, Princeton 1975, p. 291.

82. <https://freedomhouse.org/regions/
sub-saharan-africa> (consulted January 30th, 
2020); between 2009 and 2018, Mali fell into 
the partially free countries. Therefore in 2018 
among Sub-Saharan countries there are 9 
«free» against 40 «partly free» or «not free».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. “The United Nations and 
Democratization”, in J Haynes, Routledge 
handbook of democratization, p. 300.

2. We shall not insist however on 
another element of democracy, which is 
nevertheless extremely interesting, namely 

the difference between representative and 
direct democracy. Some authors like Guy 
Hermet do not consider that (representative) 
democracy is a panacea. On the contrary, the 
idea to consider representative democracy as 
the golden rule of good governance is just a 
mean to avoid any direct exercise of power 
by the people. At a time where in France the 
“yellow slickers” still demand a referendum 
like in Switzerland, the fact that democracy 
is limited to elections every four or five years 
can explain many problems viewed in the 
organization of so seldom elections; Guy 
Hermet, Le Passage à la démocratie, p. 16. In 
the same sense, Lokengo Antshuka Ngonga 
warns against the hasty and precipitous 
introduction of the majoritarian system, 
because it exacerbates oppositions instead 
of smoothing them; Consensus politique et 
gestion démocratique du pouvoir en Afrique, 
p. 217. Both reflections could be the topic of 
further contribution.

3. Lokengo Antshuka Ngonga, 
Consensus politique et gestion démocratique 
du pouvoir en Afrique, p. 43  ; all English 
quotations of French books are “home-made” 
translations.

4. There are examples of recent 
peaceful transfers of power […] in Ghana, 
Nigeria, and Liberia. But “these hopeful 
examples are however largely the exception 
to the rule”; James Thuo Gathii, Term Limits 
and Three types of Constitutional Crisis in Sub-
Saharan Africa, p. 337. 

5. This example has been told to the 
writer by Ibrahim Boubacar Keïta when he 
was Prime-Minister of Mali in 1999, during a 
“National Conference” in Bamako.

6. Guy Hermet, Le Passage à la 
démocratie.

7. Tzvetan Todorov, The inner enemies of 
democracy, Chapter 1, Democracy threatened 
by its own hubris.

8. Georges Glotz, La Cité grecque, Albin 
Michel, Paris 1953, 241–251  ; Plato, Œuvres 
complètes, vol. 1, “Ménèxène”, 1950, p. 479  ; 
both quoted by Lokengo Antshuka Ngonga, 



41

Consensus politique et gestion démocratique du 
pouvoir en Afrique, p. 28.

9. Olivier Duhamel, Les démocraties, p. 
32.

10. Edward A. Freeman, History of Federal 
Government in Greece and in Italy, J.B. Bury, 
Dublin MA, 1893, p. 35. Lokengo Antshuka 
Ngonga has devoted a complete chapter to 
the principle of “Introducing rotating power 
management” in order to create confidence 
between the different powers units; op. cit, p. 
198–200.

11. Tukumbi Lumumba-Kasongo, The 
problematics of liberal democracy and liberal 
process: lessons for deconstructing and building 
African democracies, p. 1–25; the author 
has perfectly described the dysfunctions of 
“classical” democracy in Africa.

12. Lokengo Antshuka Ngonga, 
Consensus politique et gestion démocratique du 
pouvoir en Afrique, p. 199.

13. Augustin Loada and Jonathan 
Wheatley (dir.), Transitions démocratiques en 
Afrique de l’Ouest : processus constitutionnels, 
société civile et institutions démocratiques, p. 
21.

14. Augustin Loada and Jonathan 
Wheatley (dir.), op. cit., Preface and p. 18.

15. “Many donor nations claim to be 
doing this [cutting aid resources to autocrats], 
but they could still reduce aid programs in 
nondemocratic countries”; David F. Gordon, 
“On promoting Democracy in Africa”, in 
Marina Ottaway (ed.), Democracy in Africa: the 
Hard Road Ahead, p. 163.

16. Born Joseph-Désiré Mobutu, self-
proclaimed Marshall Mobutu Sese Seko Kuku 
Ngbendu wa Za Banga represents (perhaps) 
the epitome of the African dictator. See a 
long description of “Marshall Madness” in 
David van Reybrouck, Congo: the epic history 
of a people, Ch. 10 (363–394), who makes a 
comparison between Mobutu in Zaire and 
Ceauşescu in Romania.

17. Abdalla Bujra and Said Adejumobi, 
Breaking Barriers  – Creating New Hopes  – 
Democracy, Civil Society and Good Governance 
in Africa, p. 349.

18. Paul D. Williams, War & Conflict in 
Africa, p. 18–19, with figures 1.2–1.5.

19. Paul D. Williams, op. cit., p. 17.
20. Paul D. Williams, op. cit., p. 276.
21. See Mamoudou Gazibo, Les 

paradoxes de la démocratisation en Afrique  : 
analyse institutionnelle et stratégique, ch. 7, RN 
24–39.

22. The word is a creation of Marina 
Ottaway, Democracy Challenged. The rise of 
Semi-authoritarianism.

23. Wolfgang Merkel, Embedded and 
Defective Democracies, pp. 33 – 58.

24. As it was the case in Harare, were 
riots took place after the result of legislative 
elections giving the majority to the ruling 
party Zanu-PF; see for instance:   <http://
www.20min.ch/ro/news/monde/story/L-
armee-tire-a-balle-reelle-contre-des-
manifestants-15550342> (consulted January 
26th, 2020).

25. Paul D. Williams, War & Conflict 
in Africa, p. 278; he concludes that bad 
governments have the worse effects on good 
governance, ever worse than religion.

26. Pascal Mukonde Musulay, Démocratie 
électorale en Afrique subsaharienne  – Entre 
droit, pouvoir et argent, p. 39.

27. Me Mohamadou Gamdji, Plaidoyer 
pour une véritable démocratie en Afrique: 
 <https://www.journalducameroun.com/
plaidoyer-pour-une-vraie-democratie-en-
afrique/> (consulted January 30th, 2020).

28. James Thuo Gathii, Term Limits and 
Three types of Constitutional Crisis in Sub-
Saharan Africa, p. 335.

29. Stephen Wright, “Nigeria  : Building 
Political Stability with Democracy”, in Peter 
J. Burnell and Vicky Randall, Politics in the 
developing world, p. 463, 469.

30. Ismaïlia Mador Fall, “Les 
Constitutions africaines et les transitions 
démocratiques”, devotes a chapter to what he 
calls  : “The persistence of the phenomenon 
of the opportunist revisionism of the 
presidential condition” (transl.); in Augustin 
Loada and Jonathan Wheatley, Transitions 
démocratiques en Afrique de l’Ouest : processus 



42

constitutionnels, société civile et institutions 
démocratiques, p. 146ss.

31. This French portmanteau has been 
created in a book of Max Liniger-Goumaz, La 
démocrature, dictature camouflée, démocratie 
truquée (L’Harmattan, Paris 1992).

32. David Owen, The Hubris Syndrome, 
Methuen, revised ed. 2012; Prologue: The 
intoxication of power; see also Tzvetan 
Todorov, The inner enemies of democracy, 
Chapter 1, Democracy threatened by its own 
hubris.

33. See Audrey Chabal, Syndrome 
d’Hubris  : quand le pouvoir produit des 
arrogants et narcissiques. (Hubris syndrome: 
when power produces arrogant and 
narcissistic people; transl).

34. D.E. Emanuel, from the Marien 
Mgouabi University in Brazzavile, has written 
(in French) an extensive article called “The 
emergence of the principle of the political 
conditionality in international public law” 
(transl.).

35. <http://www.worldcourts.com/pcij/
eng/decisions/1923.08.17_wimbledon.htm> 
(consulted January 30th, 2020). 

36. < h t t p : / / c t r c . s i c e . o a s . o r g /
Tra d e/ CA R I FO R UM - E CE PA/ Cot on o u _
Ag r e e m e n t _ & _ L o m e 4 _ l o m e 4 _ e . p d f > 
(consulted January 30th, 2020). 

37. Whose official title is  : Partnership 
Agreement 2000/483/EC between the African, 
Caribbean and Pacific Group of States of the 
one part, and the EU, of the other part; see also 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex:22000A1215(01)> (consulted 
January 30th, 2020).

38. According to Pascal Mukonde 
Musulay, in fact and in reality, all these 
pressures for “democracy” emanate mainly 
from World Bank and IMF; but the final 
goal is more free market than democratic 
governance; op. cit., p. 66ss.

39. Mark Malan, Africa: building 
institutions on the run, p. 111, quoted by Paul 
D. Williams, War & Conflict in Africa, p. 211.

40. “EU enlargement continues to be 
the clearest case of positive democratic 

conditionality, but it is not quite the cut and 
dried example it is assumed to be. Extensive 
work on the conditionality deployed by the 
EU in the context of Eastern enlargement has 
concluded that incentives played a secondary 
role and were linked mostly to second phase 
governance, not the big, overarching choices 
in favor of democracy.” Richard Youngs, in: 
Rootledge Handbook of Democratization, p. p. 
287 (293).

41. Paul D. Williams, War & Conflict in 
Africa, p. 211, but also chapter eleven (p. 253–
274).

42. Hilaire de Prince Pokam, 
Communauté internationale et Gouvernance 
démocratique en Afrique.

43. Francis Akindès, Les mirages de la 
démocratisation en Afrique subsaharienne, p. 
60. 

44. Cf. Mamoudou Gazibo, Les paradoxes 
de la démocratisation en Afrique  : analyse 
institutionnelle et stratégique, p. 163.

45. This recognition of the prominent 
democratic role of Southern Africa is also 
made by Eboe Hutchful, “Militarism and 
Problems of Democratic Transitions”, in 
Marina Ottaway (ed.), Democracy in Africa: the 
Hard Road Ahead, p. 43.

46. Robert A Schrire, “South Africa: 
From Divided Society to New Nation”, in 
Peter J. Burnell and Vicky Randall, Politics in 
the developing world, p. 413.

47. Michael Bratton and Nicolas van 
de Walle, Democratic Experiments in Africa: 
Regime Transitions in Comparative Perspective, 
pp. 30–33.

48. The ranking for Africa is presented 
in the Annex.

49. <https://freedomhouse.org/regions/
sub-saharan-africa> (consulted January 
30th, 2020); it is also interesting to note that 
many elements taken into account for this 
benchmarking do not include elections.

50. La Françafrique, le plus long scandale 
de la République (Stock, Paris 1998); but de 
facto this neologism was created in the 1950s 
by Félix Houphouët-Boigny.



43

51. Whereas the homophony: 
Françafrique = France à fric [France with cash, 
as in French “fric” means “money”]).

52. All these problems have been 
thoroughly identified by Pascal Mukonde 
Musulay, Démocratie électorale en Afrique 
subsaharienne – Entre droit, pouvoir et argent, 
pp. 66 – 78.

53. Among many others, The 
Guardian  : <https://www.theguardian.com/
world/2017/sep/20/kenyan-election-rerun-
not-transparent-supreme-court> (consulted 
January 30th, 2020). 

54. Anne van Aaken, Independent 
electoral management bodies and international 
election observer missions: any impact on the 
observed level of democracy? A conceptual 
framework.

55. Pippa Norris and Alessandro Nai, 
Election Watchdogs.

56. Apart of Joseph Kabila for the 2018 
elections which seem to be flawed from the 
beginning.

57. See also Anne van Aaken 
hypothesis 5a and 5b: Countries with a weak 
technical system of election administration 
and countries receiving a high level of 
development aid (in relation to GDP) will 
have fairer elections if there are election 
observers (op. cit.).

58. Le Temps, January 31st, 2017  : 
< h t t p s : / / w w w . l e t e m p s . c h / s u i s s e /
observateurs-federaux-surveiller-vote-
moutier> (consulted January 30th, 2020).

59. Le Temps, November 5th, 2018, 
<https://www.letemps.ch/suisse/moutier-
p r e f e t e - i n v a l i d e - u n - v o t e - e n t a c h e -
dirregularites> (consulted January 30th, 2020).

60. See <https://www.jura.ch/fr/
A u t o r i t e s / M o u t i e r / Vo t a t i o n - d u - 1 8 -
juin-2017.html> (consulted January 30th, 
2020).

61. It was the same in the Democratic 
Republic of Congp in December 2018  : The 
conditions for the smooth running of the 
presidential were not fulfilled. The National 
Independent Electoral Commission (CENI) 
still maintained the vote on Friday December 

28th. But it decided to postpone the elections 
in March in the districts of Beni and Butembo, 
in the North-Kivu, and Yumbi, in the province 
of Maï-Ndombe, in the south-west of the 
country. Some constitutional experts are 
already tearing their hair out. How can CENI 
organize such a crucial presidential election 
by depriving 1.2 million Congolese of the right 
to vote? When Beni, Butembo and Yumbi can 
vote, the games will already be played. See: 
<https://www.letemps.ch/monde/rd-congo-
elections-peur> (consulted January 30th, 2020).

62. Among hundreds of articles, see 
Le Temps  – ATS, published August 2nd, 
2018  : <https://www.letemps.ch/monde/
heurts-meurtriers-apres-lannonce-resultats-
elections-zimbabwe> (consulted January 
30th, 2020).  Seee also “Élections 
au Zimbabwe  – l’Union européenne tance 
le processus électoral  » (Elections in 
Zimbabwe – the European Union scolds the 
electoral process)  : <http://fr.africanews.
com/2018/08/01/elections-au-zimbabwe-
l-union-europeenne-tance-le-processus-
electoral//> (consulted January 30th, 2020).

63. James Thuo Gathii, Term Limits and 
Three types of Constitutional Crisis in Sub-
Saharan Africa, p. 336s.

64. As a recent and quite shocking 
example, consider the good relations 
between USA and Saudi Arabia despite the 
assassination of journalist Jamal Kashoggi.

65. Michael Bratton and Nicolas Van 
de Walle, Democratic experiments in Africa: 
Regime Transitions in Comparative Perspective, 
p. 117; see 3.3.

66. Karl Loewenstein, “Militant 
Democracy and Fundamental Rights I” 
(American Political Science Review 1937, 
417); quoted by Jan-Werner Müller, “Militant 
democracy”, in: Michel Rosenfeld, The Oxford 
handbook of comparative constitutional law, 
Oxford Univ. Press 2012, p. 1253 (1256).

67. Oumar Ndongo, The Role of West 
African Civil Society in Peace-building, p. 173, 
175.

68. Emmanuel Ghiyma-Boadi, The 
Challenges Ahead, p. 90. 



44

69. David F. Gordon, “On promoting 
Democracy in Africa”, in Marina Ottaway 
(ed.), Democracy in Africa: the Hard Road 
Ahead, p. 162.

70. Oumar Ndongo, The Role of West 
African Civil Society in Peace-building, p. 172. 
See also the conclusion drawn by Paul D. 
Williams, War & Conflict in Africa, p. 275–278.

71. Jeffrey Haynes, “Introduction: 
twenty five years of democratization  – the 
third and fourth waves of democracy in 
perspective”, in: Jeffrey Haynes, Rootledge 
Handbook of Democratization, p. 1–9.

72. “Civil society is mainly ‘in 
construction’”, Augustin Loada and Jonathan 
Wheatley, Transitions démocratiques en Afrique 
de l’Ouest  : processus constitutionnels, société 
civile et institutions démocratiques, p. 29.

73. Lokengo Antshuka Ngonga, 
Consensus politique et gestion démocratique 
du pouvoir en Afrique, p. 210  : The existence 
of many NGOs testifies to the vitality of 
democracy.

74. Marina Ottaway, “Civil Society”, in 
Peter J. Burnell and Vicky Randall, Politics in

75. Marina Ottaway, op. cit., p. 166 (180-
182); the author makes the comparison with 
the overwhelming efficiency of Islamic civil 
society. The importance of civil society was 
especially true for Nigeria: “Despite long 
periods of oppressive rule, civil society groups 
have remained active and strong”; Stephen 
Wright, “Nigeria : Building Political Stability 
with Democracy”, in Peter J. Burnell and 
Vicky Randall, Politics in the developing world,  
p. 463 (469).

76. Baohui Zhang, Corporatism, 
Totalitarianism, and Transitions to Democracy, 
p. 133; for him, Poland with Solidarity is the 
only posttotalitarian state that had some form 
of institutionalized societal organizations.

77. Anne van Aaken, Independent 
electoral management bodies and international 
election observer missions: any impact on the 
observed level of democracy? A conceptual 
framework.

78. Paul D. Williams, War & Conflict in 
Africa, p. 189.

79. Just a quotation about Nigeria among 
so many others touching almost all Africa: 
“Elections have always been manipulated 
by incumbents, and the 2003 elections were 
no exception”; Stephen Wright, “Nigeria  : 
Building Political Stability with Democracy”, 
in Peter J. Burnell and Vicky Randall, Politics 
in the developing world, p. 463 (468).

80. Abdulmumin Sa’ad, “The Importance 
of Restorative Justice in Peacebuilding”, in: 
Jibrin Ibrahim and Oumar Ndongo, Resolving 
West African Conflicts  – Early Warning Early 
Response, p. 185 (193).

81. Paul Valéry translated by Marthiel 
and Jackson Mathews, Collected works of 
Paul Valéry, vol. 15, Moi, Princeton University 
Press, Princeton 1975, p. 291.

82. <https://freedomhouse.org/regions/
sub-saharan-africa> (consulted January 30th, 
2020); between 2009 and 2018, Mali fell into 
the partially free countries. Therefore in 2018 
among Sub-Saharan countries there are 9 
«free» against 40 «partly free» or «not free».

ANNEX – RANKING OF AFRICAN 
DEMOCRACIES ACCORDING TO 
FREEDOM HOUSE1

Cape Verde  ............Free  1.0 / 7

Ghana  ...................Free  1.5 / 7

Mauritius  ..............Free  1,5 / 7

Benin .....................Free  2.0 / 7

Namibia  ................Free  2.0 / 7

São Tomé and Príncipe  Free  2.0 / 7

Senegal  .................Free  2.0 / 7

South Africa  ..........Free  2.0 / 7

Botswana  ..............Free  2.5 / 7

Lesotho  .........Partly free  3.0 / 7

Liberia  ...........Partly free  3.0 / 7

Malawi  ..........Partly free  3.0 / 7

1 <https://freedomhouse.org/regions/sub-saharan-
africa> (consulted January 30th, 2020); between 
2009 and 2018, Mali fell into the partially free 
countries. Therefore in 2018 among Sub-Saharan 
countries there are 9 «free» against 40 «partly free» 
or «not free».
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Seychelles  ......Partly free  3.0 / 7

Sierra Leone  ..Partly free  3.0 / 7

Burkina Faso ..Partly free  3.5 / 7

Comoros  ........Partly free  3.5 / 7

Madagascar  ..Partly free  3.5 / 7

Somaliland * ..Partly free  3.5 / 7

Côte d’Ivoire  ..Partly free  4.0 / 7

Kenya  ............Partly free  4.0 / 7

Niger ..............Partly free  4.0 / 7

Nigeria  ..........Partly free  4.0 / 7

Mozambique ..Partly free  4.0 / 7

Tanzania  .......Partly free  4.0 / 7

Togo  ..............Partly free  4.0 / 7

Zambia  ..........Partly free  4.0 / 7

Gambia, The  ..Partly free  4.5 / 7

Mali  ..............Partly free  4.5 / 7

Guinea  ..........Partly free  5.0 / 7

Guinea-Bissau  Partly free  5.0 / 7

Uganda  .........Partly free  5.0 / 7

Djibouti  ...........Not free  5.5 / 7

Mauritania  ......Not free  5.5 / 7

Zimbabwe ........Not free  5.5 / 7

Angola  ............Not free  6.0 / 7

Cameroon  .......Not free  6.0 / 7

Congo,  
Republic of  
(Brazzaville)  ....Not free  6.0 / 7

Gabon  .............Not free  6.0 / 7

Rwanda  ...........Not free  6.0 / 7

Burundi  ...........Not free  6.5 / 7

Chad ................Not free  6.5 / 7

Congo,  
Democratic  
Republic  
of (Kinshasa)  ...Not free  6.5 / 7

Ethiopia  ..........Not free  6.5 / 7

Swaziland  .......Not free  6.5 / 7

Central  
African Republic  Not free  7.0 / 7

Equatorial Guinea  Not free  7.0 / 7

Eritrea  .............Not free  7.0 / 7

Somalia  ...........Not free  7.0 / 7

South Sudan ....Not free  7.0 / 7

Sudan ...............Not free  7.0 / 7
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ 
ВЛАДИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДОКТРИНИ 

УНІТАРИЗМУ

Анотація: Висвітлено концептуальні проблеми формування національної док-
трини унітаризму. Визнаючи той факт, що найбільш багатогранною і складною про-
блемою є утвердження оптимальної форми державного устрою в Україні, пропону-
ється запровадити окремий унітаристський вектор у національній конституційній 
науці та освіті. Незважаючи на те, що в галузі політичної та правової науки загалом 
та теорії сучасного конституціоналізму питання про унітаризм досить активно обго-
ворюють науковці, політики та громадські діячі, наукові знання в цій галузі залиша-
ються надзвичайно суперечливими та фрагментарними.

Аналізуючи комплекс сутнісних та змістових характеристик унітаризму як фе-
номену сучасного конституційного права, окреслюються перспективні напрямки 
розвитку унітаристької доктрини. Показаний синергетичний зв’язок між теорією су-
часного унітаризму, принципами унітарності державної території та фундаменталь-
ними інститутами політико-правового та державно-управлінського життя сучасних 
унітарних держав. Доводиться, що унітарний устрій є не лише одним із важливих 
компонентів процесу досягнення завдань, цілей та функцій більшості сучасних дер-
жав, а й іманентною ознакою та стратегічним елементом механізму реалізації їх су-
веренних прав. 

Вважаючи, що унітаризм є багатовимірним соціально-політичним та конститу-
ційним явищем: це і ідея, і теорія, і науковий напрям, і соціально-політична та кон-
ституційна практика, і конституційна форма існування та функціонування народу, 
держави, регіонів та територіальних громад, і історичний стан національної держав-
ності та української регіональної цивілізації, і прояв громадянськості тощо, робить 
висновок про актуальність та необхідність формування унітаристського дискурсу.

На думку автора, послідовна концептуалізація та інституціоналізація унітарист-
ської доктрини дозволить нам зрозуміти глибинні процеси, що визначають виник-
нення явища національного унітаризму, засвідчить величезну цивілізаційну роль та 
аксіологічну, онтологічну, гносеологічну, функціональну та психологічну роль в ході 
його політичного структурування, формування ринкових відносин, здійснення еко-
гуманістичної політики, національної безпеки та оборони.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION OF 
THE TERRITORIAL PUBLIC POWER IN UKRAINE 

IN THE CONTEXT OF THE UNITARISM DOCTRINE

Annotation: The conceptual problems of the formation of the national doctrine of 
unitarism are illuminated. Recognizing the fact that the most multifaceted and complex 
problem is the establishment of the optimal form of government in Ukraine, it is proposed 
to introduce a separate unitarian vector in national constitutional science and education. 
In spite of the fact that in the field of political and legal science in general and modern 
constitutionalism, the problem of unitarism is quite actively discussed by scholars, politi-
cians and public figures, the scientific knowledge in this field remains extremely contro-
versial and fragmentary.

Analyzing the complex of essential and substantive characteristics of unitarism as a 
phenomenon of modern constitutional law, outlines perspective directions of develop-
ment of the unitarism doctrine. The synergistic connection between the theory of modern 
unitarism, the principles of unitarity of the state territory and the fundamental institu-
tions of political and legal and state-administrative life of modern unitary states is shown. 
It proves that the unitary system is not only one of the important components of the pro-
cess of achieving the tasks, goals and functions of most modern states, but also an imma-
nent feature and strategic element of the mechanism of exercising their sovereign rights.

Considering that unitarism is a multidimensional social and political and constitu-
tional phenomenon: it is an idea, a theory, a scientific direction, and a global social and 
constitutional practice, and a constitutional form of the existence and functioning of terri-
torial hromadas, and the historical state of national statehood and Ukrainian regional civ-
ilization, and the form of realization of national identity and citizenship, etc., concludes 
the actuality and necessity of forming a unitarism discourse.

According to the author, consistent conceptualization and institutionalization of the 
unitarism doctrine will allow us to understand the deep processes that determine the 
emergence of the phenomenon of national unitarism, testify to the enormous civiliza-
tional role and axiological, ontological, epistemological, functional and psycho-logical 
features in the course of its political structuring, formation of market economy relations, 
implementation of eco-humanistic national security and defence.

Key words: unitarism, unitarian, territory, state, state system, unitary system, admin-
istrative and territorial system.
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Постановка проблеми. Події 
грудня 2019 – початку 2020 року стали 
доволі знаковими для усіх, хто пере-
ймається проблемами місцевого са-
моврядування: практиків, теоретиків, 
експертів, політиків та ін. Президен-
том України з невеликим інтервалом 
було внесено дві редакції законопро-
екту щодо змін до Конституції Укра-
їни в частині територіальної органі-
зації та децентралізації влади  [1–2]. 
Обидва законопроекти під тиском 
муніципальної громадськості, насам-
перед, асоціацій місцевого самовря-
дування та експертного середовища 
були відкликані ним. Також було за-
пропоновано публічне обговорення 
змін до Конституції України в частині 
децентралізації влади, метою яких за-
декларовано досягнення консенсусу в 
суспільстві щодо визначених питань 
за допомогою прозорого, неупередже-
ного та всеосяжного процесу.

Однією з ключових причин, які 
викликали критику з боку експертно-
го середовища, були запропоновані 
у даних законопроектах зміни щодо 
регламентації засад адміністратив-
но-територіального устрою та терито-
ріальної організації влади. Подекуди у 
запропонованих Президентом Укра-
їни змінах навіть побачили посяган-
ня на устої унітаризму, вважаючи, що 
ініційовані зміни можуть привести до 
регіоналізації та, навіть, «тихої феде-
ралізації та дезінтеграції країни» [3].

На наш погляд, попри відсутність 
підстав для такого роду інсинуацій та 
драматичних сценаріїв, зазначимо, що 
значною мірою їх перманентне озву-
чування у процесі конституційно-про-
ектних робіт, а також законодавчого 
процесу у частині щодо модернізації 
адміністративного устрою, значною 

мірою пов’язана із відсутністю адек-
ватної уяви про унітаризм як склад-
ний за своєю природою конституцій-
но-правовий та політичний феномен. 
Труднощі у розумінні сутнісних та 
змістових характеристик, атрибутів та 
критеріїв унітаризму відчуваються не 
лише у процесах конституційного та 
адміністративного правокористуван-
ня, а й у процесах кримінально-пра-
вової охорони засад національної 
безпеки, суверенітету та територіаль-
ної цілісності України. Це, у свою чер-
гу, вказує на підвищену актуальність 
проблематики сучасного унітаризму, у 
тому числі в експертно-аналітичному 
аспекті.

Адже, попри незворотність кур-
су на формування України як суве-
ренної і незалежної, демократичної, 
соціальної, правової, унітарної держа-
ви, територія якої в межах існуючого 
кордону є цілісною і недоторканною 
(ст. ст. 1–2 Конституції України [4]), пи-
тання щодо форми державного устрою 
України, її адміністративно-територі-
альної організації, вирішення пов’яза-
них із ними національно-політичних, 
мовних та соціально-економічних 
проблем суспільства, залишаються 
доволі дискусійною стороною полі-
тичного та правового життя сучасної 
України. Особливо болісно загостри-
лися та актуалізувалися ці питання 
в умовах анексії АРК та збройної ін-
тервенції Російської Федерації проти 
України.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Окремі доктринальні про-
блеми сучасного унітаризму, адміні-
стративно-територіального устрою 
та процесу у своїх працях досліджу-
вали такі сучасні вчені та експерти, 
як Ю.  І.  Ганущак, Б.  П.  Гдичинський, 
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А. Б. Гетьман, Р. В. Губань, О. П. Іщен-
ко, О.  Л.  Копиленко, В.  В.  Кравченко, 
І. О. Кресіна, В. С. Куйбіда, О. Г. Кучаб-
ський, І. Й. Магновський, В. І. Нудель-
ман, Х.  В.  Приходько, С.  О.  Телешун, 
А. Ф. Ткачук, В. Л. Федоренко та ін. 

Мета статті. Метою даного до-
слідження є поглиблення доктри-
нальних засад унітаризму як консти-
туційно-правового та політичного 
феномену, а також парадигмальної ос-
нови територіальної організації су-
часної України.

Основні результати досліджен-
ня. В цілому проблема територіаль-
ного устрою України виявилася чи 
не найскладнішим конституційним 
інститутом за всі  роки незалежності 
української держави. По суті, у пер-
ші роки незалежності України взагалі 
не було вироблено чіткої як загально-
теоретичної, так і нормативної стра-
тегії щодо спрямування України в на-
прямку унітаризму.

Підтвердженням цьому було іс-
нування у певний час інституту Пре-
зидента АРК, надання права Верхов-
ній Раді АРК приймати власні закони 
тощо. Лише Конституційний договір 
між Верховною Радою України та Пре-
зидентом України «Про основні за-
сади організації та функціонування 
державної влади та місцевого само-
врядування на період до прийняття 
нової Конституції України»  [5] офі-
ційно, хоч і дещо опосередковано, 
визначив унітарний вектор розвитку 
української державності шляхом за-
кріплення прагнення до «створення 
надійних гарантій існування сувере-
нної України, збереження цілосності 
та недоторканності її території» (Пре-
амбула). Втім, це лише підтвердило 
закріплений у ст. 70 чинної на той час 

Конституції (Основному Законі) Укра-
їни принцип, згідно якого «територія 
України є єдиною, неподільною, недо-
торканою і цілісною» [6].

Проте однозначне закріплення в 
Конституції України унітарної форми 
територіального устрою держави лише 
посилило актуальність доктринальних 
проблем унітаризму та складність цієї 
тематики, загострило суперечливість 
підходів та діаметральність поглядів 
на питання і перспективи терито-
ріальної організації держави  [7–11]. 
Показовою у цьому аспекті є позиція 
С.  О.  Телешуна, який ще у 2000  р. за-
значав, що «закріплення в Конституції 
України унітарності нашої держави і 
водночас наявність у її складі адміні-
стративної (а не національно-терито-
ріальної) автономії посилило актуаль-
ність розробки теоретичних питань 
унітаризму та федералізму, перегля-
ду самої концепції унітарної держа-
ви» [12, c. 2].

Водночас, попри доволі фрагмен-
тарний підхід до концептуальних 
проблем територіальної організації 
держави, в цілому загальний унітар-
ний вектор державотворення був не-
змінним як у доконституційний, так і 
пост-конституційний період. Так, ще у 
Концепції нової Конституції України 
обґрунтовувалися засади конститу-
ційного ладу УРСР, зокрема послідов-
но вказувалося, що її «форма держав-
ного устрою  – унітарна держава, до 
складу якої входить Кримська Авто-
номна Радянська Соціалістична Рес-
публіка». При цьому, зазначалося, що 
«територія Республіки є недоторкан-
ною і неподільною. Вона не може бути 
змінена або використана без її згоди. 
Питання територіальної цілісності 
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України є виключним правом народу 
України» [13].

З часом, у Проекті Конституції 
України, винесеному Верховною Ра-
дою України на всенародне обгово-
рення, не лише закріплювалося, що 
«територія України є єдиною, непо-
дільною, недоторканною і цілісною. 
Питання про зміни території і держав-
них кордонів України вирішуються 
лише загальноукраїнським референ-
думом» (ст. 7 проекту), а й чітко визна-
чалося, що «Україна є унітарною дер-
жавою», територіальний устрій якої 
«ґрунтується на засадах єдності, непо-
дільності, недоторканності і цілісності 
державної території, комплексності 
економічного розвитку і керованості 
окремих її частин з урахуванням за-
гальнодержавних і регіональних інте-
ресів, національних і культурних тра-
дицій, географічних і демографічних 
особливостей, природних і кліматич-
них умов» (ст. 104 проекту) [14].

Попри відсутність систематизо-
ваних актів, які б забезпечували ре-
алізацію конституційних засад те-
риторіального устрою та детально 
регламентували порядок вирішення 
питань адміністративно-територіаль-
ного устрою, слід констатувати, що 
державна політика у сфері конститую-
вання та гарантування унітарності ві-
тчизняної державності, особливо після 
прийняття Конституції України, стала 
послідовною та однозначною. Так, у 
Концепції адміністративної рефор-
ми в Україні зазначалося, що «у про-
цесі трансформації територіального 
устрою та системи місцевого само-
врядування слід спиратися на націо-
нальний досвід, а також на світову, на-
самперед європейську, практику», при 
цьому процес перетворень «доцільно 

здійснювати з урахуванням унітарної 
форми державного устрою, яка забез-
печує збереження соборності України» 
[15].

У Концепції державної регіональ-
ної політики, закріплювалося, що дер-
жавна регіональна політика ґрунту-
ється, поряд з іншими принципами, із 
врахуванням принципу «забезпечен-
ня унітарності України та цілісності 
її території, включаючи єдність еко-
номічного простору на всій території 
держави, її грошово-кредитної, подат-
кової, митної, бюджетної систем» [16]. 
Також, серед принципів державної 
регіональної політики, закріплених у 
Законі України «Про засади держав-
ної регіональної політики»  [17] ваго-
ме місце займає принцип унітарності, 
під яким розуміється «забезпечення 
просторової, політичної, економічної, 
соціальної, гуманітарної цілісності 
України» (ч. 1 ст. 3).

Нарешті слід звернути увагу на 
доктринальні положення держав-
ної мовної політики в Україні. Так, у 
Концепції державної мовної політи-
ки закріплювалося, що «повноцінне 
функціонування української мови в 
усіх сферах суспільного життя на всій 
території держави є гарантією збере-
ження ідентичності української нації, 
єдності України» та встановлювалося, 
що одним з основних завдань цієї Кон-
цепції є сприяння «посиленню функ-
ції державної мови як об’єднавчого і 
консолідаційного чинників в україн-
ському суспільстві, засобу зміцнен-
ня державної єдності України»  [18]. У 
розвиток цих засад, у частині третій 
ст.  1 Закону України «Про забезпе-
чення функціонування української 
мови як державної», зазначається, що 
«державний статус української мови 
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є невіддільним елементом конститу-
ційного ладу України як унітарної дер-
жави» [19].

Сьогодні унітаризм в сучасній 
Україні розвивається в далеко не про-
стих умовах, пов’язаних насамперед з 
анексією Автономної Республіки Крим 
та збройною інтервенцією з боку Ро-
сійської Федерації. Докорінна мо-
дернізація багатьох конституційних, 
ідеологічних та моральних цінностей, 
що відбулася за останні десятиліття 
викликає необхідність консолідації 
конституційної та політичної свідо-
мості, конституційної та політичної 
культури суспільства. Саме тому уні-
таризм може стати сьогодні такою 
ціннісно-орієнтуючою парадигмою, 
яка б стала системоутворюючою іде-
єю і важливим елементом громадської 
правосвідомості.

Актуальність вивчення інститу-
ту унітаризму в даний період зростає 
не тільки з доктринально-пізнаваль-
них позицій, але і в праксеологічному 
аспекті, оскільки багато з існуючих 
проектів конституційних, перш за 
все адміністративно-територіальних, 
перетворень співзвучні з реаліями 
сьогоднішнього дня і сприяють утвер-
дженню принципово нових конститу-
ційних цінностей, в системі яких уні-
таризм займає унікальне місце.

Обумовлено це, насамперед, тим, 
що унітарістська ідея в процесі свого 
генезису виходить за просторово-тех-
нологічні, функціонально-телеологіч-
ні та інструментально-кратологічні 
рамки державного устрою та, в існу-
ючих реаліях, починає перетворюва-
тися на форму національної моде-
лі конституційного ладу, вбираючи 
в себе безліч конституційних явищ, 
відносин і процесів  – починаючи з 

питань становлення муніципалізму 
і парламентаризму, функціонування 
територіальних громад і органів пу-
блічної влади та закінчуючи пробле-
мами формування конституційної 
свідомості і конституційної культури. 
В сучасних умовах унітаризм, як один 
з основоположних принципів консти-
туційного ладу, об’єктивно виступає 
своєрідним плацдармом для впрова-
дження унітаристської ідеології в кон-
ституційно-правове життя і суспільні 
відносини.

Втім сучасна теорія унітаризму 
страждає відсутністю системності, 
цілісності, адекватної юридичної ви-
значеності базових терміно-понять. 
У силу цього, розробка відповідного 
категоріально-понятійного апарату 
залишається доволі важливою про-
блемою сучасного право-державоз-
навства. Багато понять, на наш погляд, 
досі точно не визначено, що породжує 
неоднозначне їх тлумачення, різне 
сприйняття сутності, змісту і обсягу. 
У наукових працях, в тому числі спе-
ціально присвячених питанням уніта-
ризму, часто взагалі не формулюються 
визначення основних понять, відсутнє 
чітке розмежування між ними. А такі 
поняття, як «унітарна держава», «уні-
тарність» і «унітаризм», часто вжи-
ваються окремими дослідниками як 
ідентичні.

Так, на думку В. В. Міщука, під уні-
таризмом слід розуміти «принцип дер-
жавного устрою, сутністю якого є полі-
тична єдність, єдина система органів 
державної влади на всій її території, 
відсутність політичної самостійності у 
територіальних одиниць та єдність ін-
ших політичних, економічних і куль-
турних інститутів держави». Також він 
вважає, що «в основу принципу уніта-
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ризму покладені процеси централіза-
ції державної влади та управління, по-
єднані із самоврядними тенденціями 
місцевого самоврядування. При уні-
тарній формі територіального устрою 
держави існує лише одна конституцій-
на система органів державної влади, 
компетенція яких поширюється на 
всю територію держави».

Водночас В.  В.  Міщук стверджує, 
що поняття «унітарна форма держа-
ви» та «унітаризм» не є тотожними, 
оскільки неоднаковим є їхнє змістов-
не наповнення. Крім того, час введен-
ня згаданих понять у науковий обіг 
різний: дефініція «унітарна держава» 
вперше зустрічається у наукових пра-
цях учених-теоретиків ХІХ ст., нато-
мість термін «унітаризм» у силу різних 
причин і в сучасній юриспруденції не 
набув широкого використання. Більше 
того, сама унітарна держава виникає і 
розвивається на основі принципу уні-
таризму. При цьому окремі елементи 
унітаризму спостерігаються і в держа-
вах з федеративною формою терито-
ріального устрою [20, c. 14].

Іншим прикладом є позиція 
М.  В.  Савчина, який розглядає уні-
таризм як одну з форм державного 
устрою та стверджує, що «вітчизняний 
унітаризм базується на адміністра-
тивно-територіальному поділі, який 
передбачає уніфікацію законодавства 
про місцеву владу та уніфікацію систе-
ми органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування». при цьо-
му, як зазначає М. В. Савчин, «він цим 
не вичерпується, засади унітаризму з 
точки зору правової догматики пору-
шується – у складі України є Автономна 
Республіка Крим, що є дилемою укра-
їнського унітаризму, оскільки виникає 
питання про можливість зародження 

регіоналістських і, навіть, федераліст-
ських тенденцій» [21, c. 886, 891].

Показовою у цьому плані є і пози-
ція О. Г. Кушниренка, який хоч і наго-
лошує на тому, що унітаризм є «фор-
мою державної єдності та базовою 
цінністю конституційного ладу», втім, 
зосереджує увагу лише на аналізі уні-
тарної форми державного устрою [22].

Отже, слід констатувати, що ви-
роблення визначення поняття уніта-
ризму є доволі складним завданням. 
У багатьох наукових працях не дається 
чітка дефініція, або вона присутня в 
неявному вигляді через перерахуван-
ня ознак, властивостей, рис [23–24]. Не 
всі з них характерні саме унітаризму. 
Різні сутність, зміст і кількість наве-
дених ознак і властивостей. До того ж 
поняттям «унітаризм» оперують вче-
ні різних галузей наукового знання 
(юристи, політологи, соціологи, філо-
софи, економісти, фінансисти), тобто 
воно є міждисциплінарною категорі-
єю. 

Відсутність єдиного підходу до ро-
зуміння унітаризму викликано декіль-
кома причинами. І перш за все тим, що 
унітарна модель державного устрою: 
а) відноситься одночасно і до структу-
ри, і до функціонування публічної вла-
ди; б)  вона забезпечує синтез різних 
тенденцій розвитку державного орга-
нізму: з одного боку, його єдності, не-
подільності, централізації та, з іншого 
боку, муніципалізації, децентраліза-
ції, деконцентрації, деволюції тощо; 
в)  одночасно є і конституційно-пра-
вовим, політичним і соціальним яви-
щем; г) передбачає певні цілі і засоби 
їх досягнення, причому ці цілі можуть 
бути за своїм характером локальними, 
регіональними і глобальними.
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До того ж існує кілька моделей 
унітарної організації держави, для 
яких унітаризм може розглядатися 
і як теорія унітарної форми держав-
ного устрою, і як конкретна унітарна 
держава  – спосіб реалізації та вті-
лення цієї теорії. При такому підході 
унітаризм як конституційно-правове 
явище фактично ототожнюється з на-
уковою теорією про це явище, тобто 
конституційно-правова дійсність і її 
відображення в науковому знанні не 
розрізняються. В такому аспекті, по-
няття «унітаризм» містить філософію 
якісно певного державного устрою, 
воно становить теоретико-методоло-
гічну основу організації унітарного 
устрою. А «унітарність» – тип реальної 
державної організації, який відпові-
дає всім принципам унітаризму і є вті-
ленням його філософії.

Унітаризм також розглядається і як 
спосіб життя, як спосіб поєднання те-
риторіальної єдності і невіддільності 
в конституційних відносинах різних 
форм державності – від централізова-
них до децентралізованих, деконцен-
трованих, регіональних держав і міс-
цевого самоврядування.

Сучасний етап розвитку унітариз-
му в Україні обумовлений істотними 
змінами у механізмі конституцій-
но-правового регулювання суспільних 
відносин та якісним оновленням сис-
теми, структури та змісту конститу-
ційного права. На наш погляд, сутність 
та зміст класичного муніципалізму 
необхідно розглядати та розуміти з 
різних позицій:

• аксіологічної, яка розкриває 
ціннісний потенціал феномену уніта-
ризму як конституційно-правової та 
політичної ідеології, що являє собою 
систему ідеалів та ідей про територію 

держави, її устрій як конституційні 
цінності (їх генезис, систему, форми 
вираження, методи та ступінь реаліза-
ції і захисту) [25], в основі якої знахо-
диться симбіоз конституційно-право-
вої теорії та практики. Так, наприклад, 
суверенність, поділ влади, верховен-
ство права, непорушність, субсидіар-
ність, пропорційність, системність, 
стабільність адміністративно-терито-
ріального устрою є сенсоутворюючи-
ми цінностями сучасного унітаризму;

• гносеологічної (епістемоло-
гічної), що дає знання про процеси ста-
новлення та перманентного розвитку 
унітаризму в окремих європейських 
державах, європейському континенті 
в цілому та загальноцивілізаційно-
му значенні з точки зору формуван-
ня українського, європейського та 
світового конституціоналізму, про-
цесів демократизації, глобалізації та 
європейської міждержавної інтегра-
ції. Еволюція вітчизняного унітариз-
му – це тривалий, розтягнутий у часі 
та просторі процес, який складається 
із сукупності історичних етапів, кри-
теріями виділення яких як правило є 
різкі, переломні моменти у розвитку 
суспільства і держави, демократії та 
владних інститутів, які були викликані 
сукупністю загально цивілізаційних, 
державних та регіональних, внутріш-
ніх та зовнішніх, соціально-правових, 
геополітичних, господарсько-еконо-
мічних, духовно-культурних, еколо-
гічних, націобезпекових та інших тен-
денцій і процесів, які детермінують 
можливість виникнення, визнання та 
розвитку суверенної демократичної 
державності;

• онтологічної, що концептуа-
лізує феномен унітаризму як особливу 
форму існування суспільної свідомо-
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сті та механізму втілення у буття лю-
дини ідеалів вітчизняного конституці-
оналізму та ідей авторитету державної 
території як фундаментальної консти-
туційної цінності, поваги до її ціліс-
ності та неподільності, а саме  – уні-
таристської свідомості, побудованої 
на свідомій переконаності у необхід-
ності, корисності, функціонально-те-
леологічній цінності державної уні-
тарності та правових норм, на основі 
яких вони визнаються Українським 
народом і державою, встановлюють 
гарантії конституційного ладу Укра-
їни, моделюють можливості захисту 
різнопланових інтересів Українського 
народу, держави, територіальних гро-
мад та людини за місцем її проживан-
ня за допомогою дій та кроків публіч-
ної влади.

Ми вважаємо, що означений ас-
пект є одним з ключових як у процесі 
формування сучасного унітаризму в 
Україні цілому, зміцнення єдності та 
цілісності державної території, так і в 
плані розвитку демократії, децентра-
лізації та місцевого самоврядування. 
Адже найголовнішою передумовою 
зрушень у справі зміцнення унітар-
ності України має бути формування 
специфічних конституційно-правових 
унітаристських установок та уніта-
ристського мислення суспільства, роз-
виток унітаристської культури, витре-
буваність у народі самого принципу 
унітаризму;

• вітальної, яка фіксує такі де-
термінанти та телеологічні орієнтири 
існування унітаризму, які мають жит-
тєутворююче значення не лише для 
суспільства і держави в цілому, а і лю-
дини та територіальних громад. Саме 
територія є неодмінною умовою роз-
витку всього державного життя. Тери-

торія, поряд з категоріями «народ» та 
«влада», утворює тріаду елементів, які 
формують державу [26, c. 3]. При цьому 
територія держави не лише уможлив-
лює саме виникнення, існування, ор-
ганізацію та функціонування держави, 
виступаючи як «простір самовизна-
чення народу, в межах якого держа-
ва здійснює свій суверенітет та свою 
юрисдикцію» [27, c. 6], а і стає просто-
ровою основою свого поділу на скла-
дові частини – адміністративно-тери-
торіальні одиниці з метою створення 
для всіх громадян незалежно від місця 
їх проживання сприятливих умов для 
розвитку людського потенціалу, забез-
печення необхідного рівня надання 
населенню адміністративних, соціаль-
них та інших послуг, функціонуван-
ня раціональної системи управління 
соціально-економічними процесами, 
сталого розвитку тощо. 

Традиційно поділ державної те-
риторії на адміністративно-територі-
альні одиниці зумовлений географіч-
ними, історичними, економічними, 
соціальними, культурними та іншими 
чинниками. У силу цього, територія 
у просторовому вимірі оптималь-
но фіксує у собі як складні проблеми 
загальнодержавного значення, так і 
елементарні питання людської життє-
діяльності, політичні, економічні, ду-
ховно-моральні цінності та соціальні 
досягнення людини у будь-якій галузі 
суспільного розвитку. В унітарній дер-
жаві це в цілому обумовлює особливу 
унітарну соціальність;

• цивілізаційної: осмислення 
як історичного, так і сучасного досві-
ду унітаризму через призму цивіліза-
ційного підходу дозволяє зрозуміти 
перспективи політичного та соціаль-
но-економічного розвитку України 
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як суверенної держави у віддаленому 
майбутньому. Цивілізаційний підхід 
дозволяє зрозуміти сенс національ-
ного досвіду унітаризму та порівня-
ти його з досвідом унітаризму тих 
зарубіжних демократій, де він став 
стійкою цивілізаційною традицією. У 
цьому аспекті, зокрема, розкривається 
процес формування парадигмальної 
конструкції унітаризму як теоретич-
ного відображення політичної, соці-
ально-економічної, екогуманістичної, 
інформаційної та націобезпекової 
стратегії та практики розвитку Укра-
їнського народу та української дер-
жавності;

• праксеологічної, яка дає знан-
ня про сучасний унітаризм як прак-
тику територіальної організації і 
функціонування публічної влади та 
реалізації прав людини, яка склалася 
під впливом загальновизнаних ідей та 
принципів сучасного конституціона-
лізму та муніципалізму.

Так, зокрема, у даний час най-
більш актуальним завданням держави 
та державної влади стає захист суве-
ренітету, забезпечення цілісності та 
недоторканності території України; 
суспільний розвиток, насамперед  – 
розвиток людського капіталу, захист 
прав, свобод і законних інтересів 
громадян України, європейська і єв-
роатлантична інтеграція (створення 
необхідних умов для набуття повно-
правного членства у ЄС і НАТО); від-
новлення територіальної цілісності 
в межах міжнародно визнаних кор-
донів України, розвиток оборонних і 
безпекових спроможностей, які уне-
можливили б збройну агресію проти 
України шляхом збільшення ціни цієї 
агресії; здатність суспільства та дер-
жави швидко й адекватно реагувати 

на зміну безпекового середовища й 
підтримувати стале функціонування 
своїх основних механізмів. Реалізація 
цих та інших пріоритетів має забезпе-
чуватися шляхом відновлення миру та 
державного суверенітету на тимчасо-
во окупованих територіях Донецької 
та Луганської областей, здійснення 
необхідного комплексу супутніх між-
народно-правових, політико-дипло-
матичних, націобезпекових, екогума-
нітарних та соціально-економічних 
заходів тощо.

На наше переконання, однією з 
парадигмальних засад реалізації від-
повідних державницьких завдань та 
цілей має бути доктрина українського 
унітаризму. 

Щодо ролі муніципальної влади у 
відповідних процесах, то вона полягає 
не тільки у реалізації нею своїх само-
врядних функцій та повноважень, а й 
утворенні та послідовній реалізації 
різноманітних організаційно-право-
вих форм, способів, засобів, напрямів 
безпосередньої публічно-самовряд-
ної діяльності, які б сприяли якомога 
більш повному включенню населення 
у процес вирішення проблем місце-
вого життя, стимулюванню інтересу 
й ініціативи до самоорганізації. Саме 
ця обставина формує як практичне 
значення ефективної, побудованої на 
європейських стандартах муніципаль-
ної демократії, організації та діяльно-
сті муніципальної влади, так і науко-
во-дослідницький інтерес до вказаної 
проблематики, враховуючи колосаль-
ний соціальний запит на методоло-
гічно осмислену інформацію, яка б 
висвітлювала багатогранні аспекти 
публічно владної діяльності місцевого 
самоврядування, у тому числі й насам-
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перед в аспекті зміцнення вітчизня-
ного унітаризму;

• функціональної, яка перед-
бачає відображення ролі і значення 
публічної (державної та муніципаль-
ної) влади як динамічної системи та 
цілеспрямованої діяльності, через яку, 
власне кажучи, реалізується функці-
онально-телеологічне призначення 
держави та практична підвалина су-
часного унітаризму. Адже сила сучас-
ної демократичної держави визна-
чається, насамперед, тим, наскільки 
ефективно вона виконує свої функ-
ції, наскільки є результативною про-
ведена нею внутрішня та зовнішня 
політика. Так, унітарна держава має 
свої особливі якості, які, в тому числі, 
характеризують її державний устрій 
(юридичне оформлення унітаризму), 
що виявляються в її політиці по-різ-
ному в кожній країні, суспільстві, у 
конкретних ситуаціях відповідно до 
завдань, які розв’язуються суспіль-
ством, поставленими цілями, права-
ми, свободами і законними інтере-
сами громадян, тобто це ефективна, 
повноцінна, авторитетна й впевнена в 
собі держава, яка чітко виконує усі свої 
функції і соціальне призначення.

Як вказує історія розвитку дер-
жав, механізм держави буде лише тоді 
ефективним, лише коли будуть успіш-
но вирішуватися поставлені перед 
нею економічні, політичні та соціаль-
ні завдання, коли будуть забезпечува-
тися стабільність влади та її держав-
но-правових інститутів, правильно 
використовуватися методи держав-
но-правового регулювання, підтри-
муватися належний баланс у системі 
елементів, які складають механізм 
держави, а органи держави будуть ви-
конувати усі покладені на них функції, 

тобто діяльність механізму держави 
буде відповідати корінним інтересам 
суспільства та громадян.

Такий підхід свідчить про перехід 
у функціональній теорії держави від 
традиційного акценту на формаль-
ні її складові до так званого «люд-
ського чиннику» з позицій широкого 
гуманістичного підходу, покликаного 
привести до певної переоцінки спів-
відношення об’єктивних і суб’єктив-
них чинників у системі управління 
суспільством на користь та в інтересах 
останнього. Зокрема, людський вимір 
проблематики функціонування меха-
нізму й апарату держави є методоло-
гічною основою, що дає можливість 
предметніше аналізувати нові для 
юридичної науки, однак надзвичайно 
актуальні, важливі і дуже складні пи-
тання політики і права, національної 
безпеки і оборони, інформаційного 
та кадрового забезпечення, організа-
ції і проходження публічної служби 
тощо [28–29];

• організаційної, що дає ін-
формацію про інституціональні осо-
бливості сучасного унітаризму у кон-
тексті виникнення, формування та 
розвитку та системні якості суб’єктів 
та організаційних структур унітарної 
державності. У цьому аспекті під кон-
ституційним механізмом державної 
влади слід розуміти засновану на пра-
вових принципах єдину систему вза-
ємопов’язаних, публічних, легальних, 
нормативно визначених і організацій-
но та функціонально забезпечених ін-
ститутів, що мають на меті практичну 
реалізацію функцій держави та спи-
раються на наявні ресурси. При цьо-
му, під структурою конституційного 
механізму державної влади доцільно 
розуміти складну багаторівневу систе-
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му нормативних та інституційних за-
собів, за допомогою яких здійснюєть-
ся цілеспрямований, результативний 
вплив на державно-владні відносини 
шляхом взаємозумовленого, збалан-
сованого функціонування усіх струк-
турних елементів з метою створення 
оптимальних політичних, економіч-
них, соціальних, духовно-культурних, 
ідеологічних, правових та інших умов 
для функціонування суверенної, неза-
лежної, демократичної, правової дер-
жави, а унітарність  – в якості одного 
організаційних принципів її існуван-
ня [30];

• ідеологічної (пропагандист-
ської): однобічний характер тлума-
чення феномену території у конститу-
ційному праві та спрощене розуміння 
адміністративно-територіальних про-
цесів не лише заважало і заважає дослі-
дженню і вивченню проблем вітчиз-
няного унітаризму, а і стало однією з 
причин перманентної дестабілізації 
його засад у реальній конституційній 
практиці протягом усіх років держав-
ної незалежності України в політич-
ному, економічному, правовому та 
навіть духовно-культурному і психо-
логічному вимірах.

Саме це здебільшого й сприяло 
виникненню одіозних міфів і соці-
альних фантомів про федералізм як 
«найбільш завершену форму регіона-
лізму та неодмінну умову для само-
реалізації потенціалу регіонів, кожної 
територіальної одиниці, кожного гро-
мадянина» [31, c. 42]. Тобто сьогодні іс-
нує серйозне протиріччя між доктри-
нальними уявленнями про сутність 
та зміст унітаризму, умови його ефек-
тивного функціонування, розвитку та 
трансформації, що домінують у мис-
ленні і діяльності вчених і політиків та 

реальною практикою розвитку самої 
унітарної системи територіальної ор-
ганізації держави. До того ж, дискусія 
про федералізм і унітаризм в Україні, 
періодично з’являючись, на сьогод-
нішній день вже перестала бути пи-
танням звичайного академічного або 
політичного діалогу  [32,  c.  15]. У силу 
цього, на наше глибоке переконання, 
формування цілісної парадигмаль-
но-конституційної основи сучасного 
українського унітаризму відігравати-
ме вагому ідейно-пропагандистську 
роль у процесах протидії здебільшого 
проросійськи орієнтованим концеп-
там федералізації України [31; 33–39];

• дефінітивної (категоріаль-
ної), що базується на припущенні 
здатності унітаризму як понятійно-
го елемента виокремити систему ка-
тегорій сучасного конституційного 
права («територія держави», «дер-
жавний устрій», «адміністративно-те-
риторіальний устрій», «унітарність», 
«унітарний устрій», «регіоналізм», 
«регіоналізація», «муніципалізм», 
«муніципалізація», «децентралізація», 
«деконцентрація» тощо).

Висновки. По-перше, тільки у своїй 
єдності означені та інші аспекти у розу-
мінні сутності унітаризму (у тому числі 
у контексті ідей та цінностей світового 
конституціоналізму, його змістових та 
системно-структурних характеристик, 
серед яких свобода, суверенітет, со-
лідарність, демократія, правовладдя 
(верховенство права), поділ влади) доз-
воляють говорити про існування дано-
го феномену не тільки як привабливої 
концептуальної моделі, а й об’єктивної 
реальності, яка має аксіологічні, гно-
сеологічні, онтологічні, цивілізаційні, 
інституціональні, конститутивні, нор-
мативні, функціонально-телеологічні, 
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історичні, національні та ментальні 
параметри, які еволюційним шляхом 
склалися під впливом відповідних ідей 
та принципів.

По-друге, такий симбіоз сутнісних, 
змістових та системно-структурних ха-
рактеристик сучасного унітаризму доз-
воляє розуміти, розвивати, захищати 
унітарну державність. Адже, тільки за 
умови такої парадигмально-консти-
туційної, інституціональної та функ-
ціональної інсталяції у механізм де-
мократичного конституційного ладу 
унітаристька ідея стає оптимальною та, 
по суті, універсальною основою для ви-
рішення значної кількості суспільних 
справ, у тому числі та у першу чергу 
прав людини, що свідчить про коло-
сальний гуманістичний потенціал су-
часного українського унітаризму.

По-третє, унітаризм не повинен 
ототожнюватися виключно з тради-
ційними організаційними або функ-
ціональними атрибутами унітарної 
форми державного устрою. Унітаризм 
є багатовимірним соціально-політич-
ним та конституційним явищем: це і 
ідея, і теорія, і науковий напрям, і со-
ціально-політична та конституційна 
практика, і конституційна форма існу-
вання та функціонування народу (на-
родоправство), держави (державність), 
регіонів (регіоналізм) та територіаль-
них громад (громадоправство та му-
ніципалізм), і історичний стан наці-
ональної державності та української 
регіональної цивілізації (національна 
ідентичність), і прояв громадянськості 
(унітарна правосвідомість) тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Проект Закону про внесення змін до 
Конституції України (щодо децентраліза-

ції влади), внесений Президентом України 
13.12.2019, реєстр. №2598 Сайт Верховної 
Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 (Дата 
звернення 22.ІІІ.2020)

2. Проект Закону (доопрацьований) 
про внесення змін до Конституції Украї-
ни (щодо децентралізації влади), внесе-
ний Президентом України 27.12.2019, ре-
єстр. №2598 Сайт Верховної Ради України. 
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=67644 (Дата звернення 
22.ІІІ.2020)

3. Гончаренко О. (Де)централізація? Чим 
небезпечні зміни в Конституцію, запропо-
новані Зеленським. Українська правда. Ін-
тернет-видання. URL:  https://www.pravda.
com.ua/columns/2019/12/20/7235436/ (Дата 
звернення 22.ІІІ.2020)

4. Конституція України: прийнята на 
п’ятій сесії Верховної Ради України 28 
червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 
України. 1996. № 30. Ст. 141.

5. Конституційний договір між Вер-
ховною Радою України та Президентом 
України «Про основні засади організації та 
функціонування державної влади і місце-
вого самоврядування в Україні на період 
до прийняття нової Конституції України» 
від 8 червня 1995 р. Голос України. 1995. 10 
червня.

6. Конституція (Основний Закон) Укра-
їни: Прийнята на позачерговій сьомій сесії 
Верховної Ради Української РСР дев’ятого 
скликання 20 квітня 1978 р. Офіційний сайт 
Верховної Ради України. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/888-09?find=1&text=
%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0
%D1%80 (дата звернення 22.ІІІ.2020)

7. Гречко О. О. Принцип єдності та ці-
лісності державної території як гарантія 
унітарного характеру української держави. 
Право і Безпека: наук. журн.2014. № 4(55). 
С. 12–16.

8. Колісник  В. Перспективи удоскона-
лення державно-територіального устрою 
України: відновлення унітаризму чи пе-
рехід до федералізму? Права людини: ін-



59

форм. бюл. Харк. правозахис. групи. 2014. 
№ 10 (1-15 квітня). С. 6–9.

9. Кресіна І. О., Стойко О. М. Еволюція 
унітаризму в Україні: між консолідацією та 
консервацією. Право України. 2014. № 9. С. 
45–52.

10. Курас І. Федерація чи унітарна дер-
жава? (Загальнонаціональні та регіональні 
державотворчі інтереси в сучасній Украї-
ні). Політика і час. 1993. № 6. С. 4–8.

11. Романюк  О.  І. Унітаризм VS феде-
ралізація: проблема державного устрою 
України в контексті конституційної ре-
форми. Вісник Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, 
політологія, соціологія: зб. наук. пр. НЮУ ім. 
Я. Мудрого. Харків: Право, 2014. 2014. № 3 
(22). С.111–119.

12. Телешун  С.  О. Державний устрій 
України: проблеми теорії і практики: ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
політ. наук: спец. 23.00.02 «Політичні ін-
ститути та процеси». Київ, 2000. 34 с.

13. Концепція нової Конституції Укра-
їни: Схвалена Постановою Верховної 
Ради Української РСР «Про Концепцію 
нової Конституції України» від 19 червня 
1991 року № 1213-XII. Відомості Верховної 
Ради УРСР. 1991. № 35. ст. 466

14. Проект Конституції України, вине-
сений Верховною Радою України на все-
народне обговорення: Постанова Верхов-
ної Ради України від 1 липня 1992 року № 
2525-XII. Відомості Верховної Ради України. 
1992. № 37. ст. 550

15. Концепція адміністративної ре-
форми в Україні: Затверджена Указом Пре-
зидента України від 22 липня 1998  року 
№  810/98. Офіційний сайт Верховної Ради 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/810/98?find=1&text=%D1%83%
D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80
#w13 (дата звернення 22.ІІІ.2020)

16. Концепція державної регіональ-
ної політики: Затверджена Указом Пре-
зидента України від 25 травня 2001  року 
№ 341/2001 Офіційний сайт Верховної Ради 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/341/2001?find=1&text=%D1%83
%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80
#w13 (дата звернення 22.ІІІ.2020)

17. Закон України «Про засади держав-
ної регіональної політики» від 5 лютого 
2015  року. Відомості Верховної Ради Укра-
їни. 2015. № 13. ст. 90

18. Концепція державної мовної полі-
тики: Схвалена Указом Президента Укра-
їни від 15 лютого 2010  року №  161/2010. 
Офіційний сайт Верховної Ради України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1
61/2010?find=1&text=%D1%83%D0%BD%D
1%96%D1%82%D0%B0%D1%80 (дата звер-
нення 22.ІІІ.2020)

19. Закон України «Про забезпечення 
функціонування української мови як дер-
жавної» від 25 квітня 2019 року. Відомості 
Верховної Ради України. 2019. № 21. ст.81

20. Міщук  В.  В. Унітаризм як прин-
цип державного устрою. Університетські 
наукові записки: Часопис Хмельницького 
університету управління та права. 2010. 
№ 4/2010. С. 12–16.

21. Савчин М. В. Конституційне право 
України: підручник. Київ: Правова єдність, 
2009. 1008 с.

22. Кушниренко А. Принцип унитариз-
ма как форма государственного единства и 
базовая ценность конституционного строя 
Украины. Jurnalul juridic national: teorie şi 
practică. 2014. Nr. 6(10). Pp . 56–60.

23. Гетьман А. Б. Конституційно-право-
ві засади адміністративно-територіально-
го устрою України: дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 
«Конституційне право; муніципальне пра-
во». Київ, 2013. 189 с.

24. Гречко  О.  О. Принципи терито-
ріального устрою України: конституцій-
но-правовий аспект: дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 
«Конституційне право; муніципальне пра-
во». Харків, 2018. 228 с. 

25. Бондар  М. Територія як конститу-
ційна цінність: поєднання публічно-влад-



60

них та приватно-особистісних засад. Право 
України. 2014. № 9. С. 22–31. 

26. Сысоева  Е.  А. Категория «терри-
тория» в правовой теории и практике за-
конодательного регулирования федера-
тивного устройства современной России: 
автореф. дисс. на соискание учен. степени 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и 
история государства и права; История уче-
ний о праве и государстве». Ростов-на-До-
ну, 2006. С. 3.

27. Бабурин С. Н. Территория государ-
ства: Теоретико-правовые проблемы: ав-
тореф. дисс. на соискание учен. степени 
д-ра юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория 
права и государства; История права и госу-
дарства; История правовых и политиче-
ских учений». Москва, 1998. 50 с.

28. Волинець  В.  В. Функції сучасної 
держави: теоретико-правові проблеми: 
монографія. Київ: Логос, 2012. 512 с.

29. Лощихін  О.  М. Функції сучасної 
держави: нарис юридичної теорії: моно-
графія. Київ: Логос, 2013. 228 с.

30. Шатіло В. А. Конституційний меха-
нізм державної влади в Україні: проблеми 
співвідношення організаційних структур 
і функцій: дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра юрид. наук: спец. 12.00.02 «Консти-
туційне право; муніципальне право». Київ, 
2018. 496 с.

31. Тихонов В. Манифест федерализма, 
или путь к демократическому государству. 
Луганск , 2004. С. 42. 64 с.

32. Реньов  Є.  В. Цінності конститу-
ційного ладу України та їх правова регла-
ментація: автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 
«Конституційне право; муніципальне пра-
во». Харків, 2017. 20 с.

33. Бузина  О. Украина. Федерализм и 
антифедерасты. Олесь Бузина. Авторский 
сайт-сообщество. URL: https://buzina.org/
povtorenie/2465-federalism.html (дата звер-
нення 22.ІІІ.2020).

34. Ветров В. Федеративная Украина – 
так ли страшен черт, как его малюют? Но-
вости Украины. URL: https://from-ua.com/

eco/f0aa468b86251.html  (дата звернення 
22.ІІІ.2020).

35. Колесніченко В., Бортнік Р. Федера-
тивна Україна: безальтернативна альтер-
натива розвитку Української держави. Го-
лос України. 2009. № 194 (4694). 15 жовтня. 
С. 4–5.

36. Медведчук В. Доктринальна модель 
побудови федеративної держави: укра-
їнська ретроспектива і сучасність. Право 
України. 2013. № 9. С. 289–305.

37. Мочалов  А. Азбука федерализма. 
Лекция первая. Сайт Общественного дви-
жения «Украинский выбор – Право народа». 
URL: http://vybor.ua/video/federalization/
aleksandr-mochalov-azbuka-federalizma-
lekciya-pervaya.html (дата звернення 
22.ІІІ.2020)

38. Мучник Г. Унитарная нетерпимость 
или федеративное добрососедство? Ежене-
дельник 2000. URL: http://2000.net.ua/2000/
svoboda-slova/sotsium/81302 (дата звер-
нення 22.ІІІ.2020)

39. Толочко П. Нам нужно федератив-
ное государство. Сайт Общественного дви-
жения «Украинский выбор – Право народа». 
URL: http://vybor.ua/video/federalization/
nam-nujno-federativnoe-gosudarstvo.html 
(дата звернення 22.ІІІ.2020).

REFERENCES:

1. Proekt Zakonu pro vnesennia 
zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo 
detsentralizatsii vlady) : vid 13.12.2019, 
№  2598 [Draft Law on Amendments to the 
Constitution of Ukraine (on decentralization 
of power), submitted by the President of 
Ukraine from 13.12.2019, №  2598]. (n.d.). 
rada.gov.ua. Retrieved from http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 
[in Ukrainian].

2. Proekt Zakonu (doopratsovanyi) pro 
vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy 
(shchodo detsentralizatsii vlady) : vid 
27.12.2019, №  2598 [Draft Law (Revised) 
on Amendments to the Constitution of 



61

Ukraine (on decentralization of power) from 
27.12.2019, №  2598]. (n.d.). rada.gov.ua. 
Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644) [in 
Ukrainian].

3. Honcharenko, O. (2019). (De)
tsentralizatsiia? Chym nebezpechni zminy 
v Konstytutsiiu, zaproponovani Zelenskym 
[(De)centralization? What are the dangerous 
amendments to the Constitution proposed 
by Zelensky]. www.pravda.com.ua. Retrieved 
from https://www.pravda.com.ua/
columns/2019/12/20/7235436/ [in Ukrainian].

4. Konstytutsiia Ukrainy: vid 28 chervnia 
1996 r. [The Constitution of Ukraine from 
June 28, 1996]. (1996). Vidomosti Verkhovnoi 
Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of 
Ukraine, 30. Art. 141 [in Ukrainian].

5. Konstytutsiinyi dohovir mizh 
Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy ta Prezydentom 
Ukrainy «Pro osnovni zasady orhanizatsii 
ta funktsionuvannia derzhavnoi vlady i 
mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini 
na period do pryiniattia novoi Konstytutsii 
Ukrainy» : vid 8.06.1995 [Constitutional 
Treaty between the Verkhovna Rada of 
Ukraine and the President of Ukraine «On 
the Fundamental Principles of Organization 
and Functioning of State Power and Local 
Self-Government in Ukraine for the Period 
Before the Adoption of the New Constitution 
of Ukraine» from 8.06.1995]. (1995). Holos 
Ukrainy, 10 chervnia [in Ukrainian].

6. Konstytutsiia (Osnovnyi Zakon) 
Ukrainy: vid 20 kvitnia 1978 r. [The 
Constitution (Basic Law) of Ukraine from 
April, 1978]. (n.d.). rada.gov.ua. Retrieved from 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-
09?find=1&text=%D1%83%D0%BD%D1%96
%D1%82%D0%B0%D1%80 [inUkrainian].

7. Hrechko, O. O. (2014). Pryntsyp 
yednosti ta tsilisnosti derzhavnoi terytorii yak 
harantiia unitarnoho kharakteru ukrainskoi 
derzhavy [The principle of unity and integrity 
of the state territory as a guarantee of the 
unitary character of the Ukrainian state]. 
Pravo i Bezpeka – Law and Security, 4(55), 12-
16 [in Ukrainian].

8. Kolisnyk, V. (2014). Perspektyvy 
udoskonalennia derzhavno-terytorialnoho 
ustroiu Ukrainy: vidnovlennia unitaryzmu 
chy perekhid do federalizmu? [Prospects 
for improvement of the state-territorial 
system of Ukraine: restoration of unitarism 
or transition to federalism?] Prava liudyny  – 
Human Rights, 10, 6-9 [in Ukrainian].

9. Kresina, I. O., & Stoiko, O. M. (2014). 
Evoliutsiia unitaryzmu v Ukraini: mizh 
konsolidatsiieiu ta konservatsiieiu [The 
Evolution of Unitarianism in Ukraine: 
Between Consolidation and Conservation]. 
Pravo Ukrainy – Law of Ukraine, 9, 45-52 [in 
Ukrainian].

10. Kuras, I. (1993). Federatsiia chy 
unitarna derzhava? (Zahalnonatsionalni 
ta rehionalni derzhavotvorchi interesy v 
suchasnii Ukraini) [Federation or unitary 
state? (National and regional state-building 
interests in contemporary Ukraine)]. Polityka 
i chas – Politics and time, 6, 4-8 [in Ukrainian].

11. Romaniuk, O. I. (2014). Unitaryzm 
VS federalizatsiia: problema derzhavnoho 
ustroiu Ukrainy v konteksti konstytutsiinoi 
reformy [Unitarianism VS federalization: 
the problem of Ukrainian state system in 
the context of constitutional reform]. Visnyk 
Natsionalnoho universytetu «Iurydychna 
akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». 
Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, 
sotsiolohiia – The Bulletin of Yaroslav Mudryi 
National Law University. Series: Philosophy, 
Philosophies of Law, Political Science, Sociology, 
3(22), 111-119 [in Ukrainian].

12. Teleshun, S. O. (2000). Derzhavnyi 
ustrii Ukrainy: problemy teorii i praktyky 
[State System of Ukraine: Problems of Theory 
and Practice]. Extended abstract of Doctor’s 
thesis. Kyiv [in Ukrainian].

13. Kontseptsiia novoi Konstytutsii 
Ukrainy : vid 19.06.1991 r. №  1213-XII 
[Concept of the New Constitution of Ukraine 
from 19.06.1991, №  1213-XII]. (1991). 
Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR  – Bulletin 
of Verkhovna Rada of USSR, 35. Art. 466 [in 
Ukrainian].



62

14. Proekt Konstytutsii Ukrainy : vid 
1.07.1992 r. [The draft of Constitution of 
Ukraine from 1.07.1992]. (1992). Vidomosti 
Verkhovnoi Rady Ukrainy  – Bulletin of 
Verkhovna Rada of Ukraine, 37. Art. 550 [in 
Ukrainian].

15. Kontseptsiia administratyvnoi 
reformy v Ukraini : vid 22.07.1998, № 810/98 
[The concept of administrative reform in 
Ukraine from 22.07.1998, №  810/98]. (n.d.). 
rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/810/98?find=1&text=
%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0
%D1%80#w13 [in Ukrainian].

16. Kontseptsiia derzhavnoi rehionalnoi 
polityky : vid 25.05.2001, №  341/2001 
[Concept of national regional policy from 
25.05.2001, № 341/2001]. (n.d.). rada.gov.ua. 
Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/161/2010?find=1&text=%D1%83
%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80 
[in Ukrainian].

17. Zakon Ukrainy «Pro zasady derzhavnoi 
rehionalnoi polityky» : vid 5.02.2015 r 
[Law of Ukraine «On the principles of state 
regional policy»from 5.02.2015]. (2015). 
Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin 
of Verkhovna Rada of Ukraine, 13. Art. 90 [in 
Ukrainian].

18. Kontseptsiia derzhavnoi movnoi 
polityky : vid 15.02.2010 r., №  161/2010 
[Concept of state language policy from 
15.02.2010, № 161/2010]. (n.d.). rada.gov.ua. 
Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/161/2010?find=1&text=%D1%83
%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80 
(data zvernennya 22.ІІІ.2020) [in Ukrainian].

19. Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia 
funktsionuvannia ukrainskoi movy yak 
derzhavnoi» : vid 25.04.2019 r. [Law of 
Ukraine «On Ensuring the Functioning of 
the Ukrainian Language as State» from 
25.04.2019]. (2019). Vidomosti Verkhovnoi 
Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of 
Ukraine, 21. Art. 81 [in Ukrainian].

20. Mishchuk, V. V. (2010). Unitaryzm yak 
pryntsyp derzhavnoho ustroiu [Unitarianism 
as a Principle of Government]. Universytetski 

naukovi zapysky – University Scientific Notes, 4, 
12-16 [in Ukrainian].

21. Savchyn, M. V. (2009). Konstytutsiine 
pravo Ukrainy [Constitutional Law of Ukraine]. 
Kyiv: Pravova yednist [in Ukrainian].

22. Kushnirenko, A. (2014). Printsip 
unitarizma kak forma gosudarstvennogo 
edinstva i bazovaya tsennost 
konstitutsionnogo stroya Ukrainy [The 
principle ofunitarism as a form of state unity 
and the basic value ofthe constitutional 
system of Ukraine]. Jurnalul juridic national: 
teorie şi practică, 6(10), 56-60 [in Russian].

23. Hetman, A. B. (2013). Konstytutsiino-
pravovi zasady administratyvno-
terytorialnoho ustroiu Ukrainy [Constitutional 
and legal principles of the administrative and 
territorial structure of Ukraine]. Candidate’s 
thesis. Kyiv [in Ukrainian].

24. Hrechko, O. O. (2018). Pryntsypy 
terytorialnoho ustroiu Ukrainy: 
konstytutsiino-pravovyi aspekt [Principles of 
territorial structure of Ukraine: constitutional 
and legal aspect]. Candidate’s thesis. Kharkiv 
[in Ukrainian].

25. Bondar, M. (2014). Terytoriia 
yak konstytutsiinatsinnist: poiednannia 
publichno-vladnykh ta pryvatno-
osobystisnykh zasad [Territory as 
Constitutional Value: Combining Public-
Power and Private-Personal Foundations]. 
Pravo Ukrainy – Law of Ukraine, 9, 22-31 [in 
Ukrainian].

26. Sysoeva, E. A. (2006). Kategoriya 
«territoriya» v pravovoy teorii i praktike 
zakonodatelnogo regulirovaniya 
federativnogo ustroystvasovremennoy Rossii 
[The category «territory» in the legal theory 
and practice of legislative regulation of the 
federal structure of modern Russia]. Extended 
abstract of candidate’s thesis. Rostov-on-Don 
[in Russian].

27. Baburin, S. N. (1998). Territorija 
gosudarstva: Teoretiko-pravovye problemy 
[Territory of the State: Theoretical and Legal 
Problems]. Extended abstract of Doctor’s thesis. 
Moscow [in Russian]



63

28. Volynets, V. V. (2012). Funktsii 
suchasnoi derzhavy: teoretyko-pravovi problemy 
[Functions of the modern state: theoretical and 
legal problems]. Kyiv: Lohos [in Ukrainian].

29. Loshchykhin, O. M. (2013). Funktsii 
suchasnoiderzhavy: narys yurydychnoi teorii 
[Functions of the modern state: an outline of 
legal theory]. Kyiv: Lohos [in Ukrainian].

30. Shatilo, V. A. (2018). Konstytutsiinyi 
mekhanizm derzhavnoi vlady v 
Ukraini: problemy spivvidnoshennia 
orhanizatsiinykh struktur i funktsii [The 
constitutionalmechanism of state power 
in Ukraine: problems ofcorrelation of 
organizational structures and functions]. 
Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

31. Tihonov, V. (2004). Manifest 
federalizma, ili put k demokraticheskomu 
gosudarstvu [The manifestation of federalism, 
or the path to a democratic state]. Lugansk [in 
Russian].

32. Renov, Ye. V. (2017). Tsinnosti 
konstytutsiinoho ladu Ukrainy ta yikh pravova 
rehlamentatsiia [Values of the constitutional 
order of Ukraine and their legal regulation]. 
Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv 
[in Ukrainian].

33. Buzina, O. (2009). Ukraina. Federalizm 
i antifederasty[Ukraine. Federalism and anti-
federation]. buzina.org. Retrieved from https://
buzina.org/povtorenie/2465-federalism.html 
[in Russian].

34. Vetrov, V. (2010). Federativnaya 
Ukraina  – tak li strashen chert, kak ego 
malyuyut? [Federated Ukraine – is the devil 
so terrible as he is painted?]. from-ua.com. 

Retrieved from https://from-ua.com/eco/
f0aa468b86251.html [in Russian].

35. Kolesnichenko, V., & Bortnik, R. 
(2009). Federatyvna Ukraina: bezalternatyvna 
alternatyva rozvytku Ukrainskoi derzhavy 
[Federal Ukraine: an alternative to the 
development of the Ukrainian state.]. Holos 
Ukrainy – Voice of Ukraine, 194(4694), 4-5 [in 
Ukrainian].

36. Medvedchuk, V. (2013). Doktrynalna 
model pobudovy federatyvnoi derzhavy: 
ukrainska retrospektyva i suchasnist [A 
doctrinal model of building a federal state: 
Ukrainian retrospective and modernity]. 
Pravo Ukrainy – Law of Ukrain, 9, 289-305 [in 
Ukrainian].

37. Mochalov, A. (2013). Azbuka 
federalizma. Lekciya pervaya [The ABC of 
federalism. Lecture one]. vybor.ua. Retrieved 
from http://vybor.ua/video/federalization/
aleksandr-mochalov-azbuka-federalizma-
lekciya-pervaya.html [in Russian].

38. Muchnyk, H. (2012). Unytarnaia 
neterpymost yly federatyvnoe 
dobrososedstvo? [Unitary Intolerance 
or Federal Neighborhood?]. www.2000.
ua. Retrieved from https://www.2000.
ua/v-nomere/svoboda-slova/ekspertiza_
svoboda-slova/unitarnaja-neterpimost-ili-
federativnoe-dobrososedstvo_arhiv_art.htm 
[in Russian].

39. Tolochko, P. (2016). Nam nuzhno 
federativnoe gosudarstvo [We need a federal 
state]. vybor.ua. Retrieved from http://
vybor.ua/video/federalization/nam-nujno-
federativnoe-gosudarstvo.html [in Russian].



64

УДК: 342.71

https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-1(7)-64-83 

Нестерович Володимир Федорович, 
доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін, Луган-
ський державний університет внутрішніх справ імені Е.О.  Дідоренка, вулиця Донецька, 1, 
Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400, тел. (06452) 9-09-88, емейл: mail@lduvs.edu.ua, 
https//orcid.org/0000-0003-2614-0426

ГРОМАДЯНСТВО ЯК ОДНА З КЛЮЧОВИХ 
ВИМОГ ДЛЯ НАБУТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
СУБ’ЄКТИВНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА

Анотація. У статті розкрито громадянство як одна з ключових вимог для набут-
тя та реалізації суб’єктивного виборчого права. Вказано, що громадянство України 
як одна з ключових вимог для набуття та реалізації суб’єктивного виборчого права 
характеризується низкою наступних сутнісних рис: 1) правовий характер; 2) доку-
ментальна підтвердженість; 3) взаємообумовленість прав і обов’язків між громадя-
нином та державою; 4) постійність; 5) транскордонний характер при реалізації ак-
тивного виборчого права на загальнонаціональних виборах.

У статті зазначено, що відсутність в іноземців виборчого права ще не означає, що 
вони взагалі не можуть приймати участь у проведенні виборів в Україні. Вітчизняне 
виборче законодавство передбачає дві форми участі іноземців у проведенні виборів 
в Україні: 1) здійснення офіційного спостереження за ходом виборів у складі міжна-
родних та іноземних делегацій, за виключенням осіб, які є громадянами (підданими) 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою- 
окупантом; 2) висвітлення підготовки та проведення виборів у складі акредитова-
них, як правило, іноземних засобів масової інформації. Усі інші форми участі іно-
земців є обмеженими, або прямо забороненими виборчим законодавством України.

Зроблено висновок, що під впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів, 
які відбуваються в сучасному світі, поступово зростає кількість країн, чиє конститу-
ційне законодавство дозволяє іноземцям не лише голосувати на деяких виборах, але 
й висувати свою кандидатуру на певні виборні посади в органах публічної влади. У 
закріплені суб’єктивного виборчого права іноземців в конституціях держав різних 
регіонів світу запропоновано виділити два підходи: 1) конституція держави надає 
виборче право іноземцям, але не передбачає якихось додаткових умов для цього; 
2) конституція держави надає виборче право іноземцям, але з певними умовами, до 
яких здебільшого належить можливість голосувати лише на певних видах виборів та 
проживання на території держави певний проміжок часу.

Ключові слова: громадянство, громадянин, іноземець, виборчий ценз, суб’єк-
тивне виборче право.
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CITIZENSHIP AS ONE OF THE KEY 
REQUIREMENTS FOR THE ACQUISITION AND 

REALIZATION OF SUBJECTIVE SUFFRAGE

Abstract. The article describes the citizenship as one of the key requirements for the 
acquisition and realization of subjective suffrage. It is stated that citizenship of Ukraine 
as one of the key requirements for acquisition and realization of subjective suffrage 
is characterized by a number of the following essential features: 1) legal character; 
2) documentary evidence; 3) the interdependence of rights and obligations between 
the citizen and the state; 4) permanence; 5) cross-border nature in the exercise of active 
suffrage in national elections.

The article states that the absence of voting rights by foreigners does not mean that 
they cannot participate in elections in Ukraine at all. Domestic electoral law provides for 
two forms of foreign participation in elections in Ukraine: 1) official election observation 
of international and foreign delegations, with the exception of persons who are citizens 
of a state recognized by the Verkhovna Rada of Ukraine as an aggressor or state-occupier; 
2) coverage of the preparation and conduct of elections as part of accredited, as a rule, 
foreign media. All other forms of foreign participation are restricted or expressly prohibited 
by the electoral law of Ukraine.

It is concluded that under the influence of globalization and integration processes 
taking place in the modern world, the number of countries whose constitutional legislation 
allows foreigners not only to vote in certain elections but also to nominate themselves 
for certain elected positions in public authorities is gradually increasing. There are two 
approaches to establishing the subjective suffrage of foreigners in the constitutions of 
states of different regions of the world: 1) the constitution of the state grants suffrage to 
foreigners, but does not provide any additional conditions for this; 2) the constitution of 
the state gives the right to vote to foreigners, but with certain conditions, which mostly 
include the possibility to vote only at certain types of elections and residence in the 
territory of the state for a certain period of time.

Keywords: citizenship, citizen, foreigner, electoral qualification, subjective suffrage.
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Постановка проблеми. У консти-
туційному досвіді вже давно набуло 
загальноприйнятого характеру, що 
однією з найбільш важливих вимог 
для набуття та реалізації суб’єктивно-
го виборчого права є громадянство. З 
поміж усіх конституційно-правових 
статусів саме громадянство надає най-
більше переваг для особи, особливо 
коли мова йде про політичні права та 
участі в управлінні державними спра-
вами. Тому цілком логічним є те, що 
громадяни в юридичному сенсі скла-
дають поняття «народ», який у пере-
важній більшості конституцій держав, 
у тому числі й Україні, визнаний носі-
єм суверенітету та єдиним джерелом 
влади в державі [1].

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Питання громадянства 
загалом та як однієї з ключових вимог 
для набуття та реалізації суб’єктив-
ного виборчого права знайшло своє 
відображення у працях таких укра-
їнських вчених як Н.  Камінська [2],  
Д. Ковриженко [3], Ю. Ключковський 
[4], О.  Марцеляк [5], В. Погорілко [6], 
М. Савчин [7], М. Ставнійчук [6], В. Фе-
доренко [6, 8] тощо. Окремі питання 
набуття та реалізації суб’єктивного 
виборчого права автором було роз-
крито у попередніх публікаціях [9, 10]. 
Однак, не зважаючи на вище наведені 
наукові праці зазначених вчених, пи-
тання громадянства як однієї з клю-
чових вимог для набуття та реалізації 
суб’єктивного виборчого права, й досі 
залишається не до кінця дослідженим.

Формування цілей. Метою цієї 
статті є розкриття громадянства як од-
нієї з ключових вимог для набуття та ре-
алізації суб’єктивного виборчого права.

Виклад основного матеріалу. 
Громадянство є ключовою умовою для 

реалізацією особою свого виборчого 
права у переважній більшості держав 
світу, у тому числі й в Україні. Грома-
дянство України, відповідно до ст. 1 
Закону України «Про громадянство 
України», – це «правовий зв’язок між 
фізичною особою і Україною, що зна-
ходить свій вияв у їх взаємних правах 
та обов’язках. […] Громадянином Укра-
їни є особа, яка набула громадянство 
України в порядку, передбаченому за-
конами України та міжнародними до-
говорами України» [11]. Громадянство 
як умову набуття та реалізації особою 
виборчого права у конституційному 
праві прийнято позначати терміном 
«ценз громадянства» (англ. Citizenship 
requirement, Nationality requirement), 
який вже давно є усталеною юридич-
ною категорією. У Документі Венеці-
анської комісії «Європейська демо-
кратична спадщина» (англ. Europe’s 
Electoral Heritage, CDL  (2002) 7 rev.) 
2002 року заначено, що виборчі права 
завжди підпорядковані умові грома-
дянства, а більшість країн «роблять 
політичні права залежними від грома-
дянства» [12].

Громадянство України як одна з 
ключових вимог для набуття та реа-
лізації суб’єктивного виборчого права 
характеризується низкою наступних 
сутнісних рис:

1. Правовий характер  – поря-
док набуття та реалізації громадяна-
ми своїх виборчих прав визначається 
Конституцією і законами України та 
здійснюється відповідно до вимог та у 
порядку, який передбачений чинним 
законодавством України. До основних 
законодавчих актів, які регулюють 
порядок набуття та реалізації грома-
дянами своїх виборчих прав, слід від-
нести Виборчий кодекс України від 19 
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грудня 2019 року № 396-IX [13] та За-
кони України «Про громадянство» 18 
січня 2001  року №  2235-III [11], «Про 
Центральну виборчу комісію» від 30 
червня 2004  року № 1932-ІV [14] та 
«Про Державний реєстр виборців» від 
22 лютого 2007 року № 698-V [15].

2. Документальна підтвердже-
ність – при реалізації виборчого пра-
ва громадянин у більшості випадків 
має підтвердити свою особу шляхом 
надання відповідній уповноваженій 
особі документа, який засвідчує її гро-
мадянство України. Наприклад, згідно 
з ч. 1 ст. 8 Виборчого кодексу України, 
документом, який підтверджує осо-
бу та громадянство України виборця, 
є: 1)  паспорт громадянина України 
(у вигляді паспортної книжечки або 
картки); 2) тимчасове посвідчення 
громадянина України (для осіб, не-
давно прийнятих до громадянства 
України); 3) картка (довідка) установи 
кримінально-виконавчої системи, що 
повинна містити: прізвище, ім’я, по 
батькові, число, місяць, рік народжен-
ня, громадянство, фотографію особи, 
підпис керівника та печатку установи 
(для осіб, які перебувають в установах 
кримінально-виконавчої системи); 
4) паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон; 5)  дипломатичний 
паспорт; 6) службовий паспорт; 7) вій-
ськовий квиток (для військовослуж-
бовців строкової служби) [13].

3. Взаємообумовленість прав 
і обов’язків між громадянином та 
державою  – громадяни, які відпові-
дають встановленим вимогам, мають 
право з дотриманням чинного зако-
нодавства України обирати та бути об-
раними на виборну посаду або пост на 
виборах, а обов’язок держави полягає у 
створенні належних умов, які забезпе-

чать громадянам реалізацію виборчих 
прав при проведенні вільних та демо-
кратичних виборів на основі загально-
го, рівного і прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування.

4. Постійність  – набуття особою 
громадянства одного разу достатньо 
для безперервної реалізації свого ви-
борчого права на виборах до моменту 
виходу особи з громадянства або його 
втрати. Однак для гарантованої реа-
лізації громадянином своїх виборчих 
прав він все таки повинен вчиняти 
певні активні дії, наприклад, висувати 
свою кандидатуру для участі у виборах 
та подавати до відповідної виборчої 
комісії необхідний пакет документів, 
перевіряти себе у списках виборців 
напередодні голосування, тимчасово 
змінювати свою виборчу адресу для 
голосування на виборах тощо.

5. Транскордонний характер 
при реалізації активного виборчо-
го права на загальнонаціональних 
виборах  – громадянин, який є вибо-
рцем, може проголосувати на прези-
дентських та парламентських виборах 
навіть, коли знаходиться за межами 
території України. Для реалізації сво-
го активного виборчого права вибор-
ці, які на загальнонаціональних вибо-
рах перебувають закордоном, мають 
стояти на консульському обліку та у 
день голосування за місцевим часом 
прийти до дипломатичної установи 
України, де утворена закордонна ви-
борча дільниця, для здійснення свого 
волевиявлення на виборах.

Отже, в Україні право голосу на 
виборах, а також право балотуватися 
на виборні посади до представниць-
ких органів публічної влади мають 
виключно громадяни України. Від-
сутність в іноземців виборчого права 
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в Україні на сьогодні є більш ніж ви-
правданим з огляду на ті виклики та 
загрози, з якими Україна зіткнулася у 
2014 році та котрі продовжують мати 
місце і по цей час. Мова передусім 
йде про агресивні та підступні дії Ро-
сійської Федерації, які включають до 
себе цілий комплекс геополітичних, 
військових, соціальних, культурних та 
інших заходів, які спрямовані проти 
державного суверенітету та територі-
альної цілісності України.

Однак відсутність в іноземців ви-
борчого права ще не означає, що вони 
взагалі не можуть приймати участь у 
проведенні виборів в Україні. Вітчиз-
няне виборче законодавство перед-
бачає дві форми участі іноземців у 
проведенні виборів в Україні: 1) здійс-
нення офіційного спостереження за 
ходом виборів у складі міжнародних 
та іноземних делегацій, за виключен-
ням осіб, які є громадянами (піддани-
ми) держави, визнаної Верховною Ра-
дою України державою-агресором або 
державою-окупантом; 2) висвітлення 
підготовки та проведення виборів у 
складі акредитованих, як правило, 
іноземних засобів масової інформації. 
Усі інші форми участі іноземців є об-
меженими, або прямо забороненими 
виборчим законодавством України. 
Головною метою цьому є передусім 
недопущення будь-яких проявів іно-
земного впливу та втручання у вну-
трішньополітичне життя України під 
час підготовки та проведення виборів.

Виборче законодавство України 
встановлює наступні обмеження та за-
борони щодо участі іноземців у прове-
денні виборів в Україні:

1. Неможливість іноземців при-
ймати участь у виборах у статусі ви-
борців та кандидатів на виборні по-

сади до представницьких органах 
публічної влади. Право голосувати та 
бути обраним на виборах в Україні, як 
вже зверталася увага вище, є виключ-
ним правом громадян України.

2. Заборона щодо будь-якої уча-
сті іноземців під час проведення пе-
редвиборної агітації. За загальним 
правилом виборчим законодавством 
більшості країн світу забороняється 
участь іноземців під час проведен-
ня передвиборної агітації. Така за-
борона є цілком логічною, оскільки 
проведення передвиборної агітації є 
внутрішньою справою громадян су-
веренної держави, які самі шляхом 
відкритого обговорення у суспільстві, 
повинні визначити слабкі та сильні 
сторони кандидатів на виборні поса-
ди або політичних партій, які беруть 
участь у виборах. Тому проведення пе-
редвиборної агітації іноземцями роз-
глядається не інакше як втручання у 
внутрішні справи суверенної держави 
шляхом нав’язування громадянам цієї 
держави думки іноземних суб’єктів. 
Відтак виборче законодавство України 
чітко встановлює заборону на участь у 
передвиборній агітації особам, які не 
є громадянами України. Зокрема, згід-
но з п. 1 ч. 1 ст. 57 Виборчого кодек-
су України, іноземцям та особам без 
громадянства забороняється участь у 
передвиборній агітації, у тому числі 
шляхом журналістської діяльності чи 
у формі участі у концертах, виставах, 
спортивних змаганнях, інших публіч-
них заходах, що проводяться на під-
тримку чи за підтримки кандидата 
(кандидатів) чи суб’єкта їх висування 
[13].

3. Заборона щодо іноземного 
фінансування виборчих кампаній 
кандидатів та політичних партій 
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як суб’єктів виборчого процесу. За 
загальним правилом національним 
законодавством більшості країн світу 
забороняється іноземне фінансування 
виборчих кампаній кандидатів та по-
літичних партій як суб’єктів виборчо-
го процесу [16]. Виключенням з цього 
правила не є й Україна, виборче зако-
нодавство якої чітко вказує, що іно-
земцям та особам без громадянства 
забороняється робити добровільні 
внески до виборчого фонду політичної 
партії чи кандидата на виборну посаду 
[13]. Заборона щодо іноземного фінан-
сування виборчих кампаній в Україні 
є більш ніж виправданим, оскільки 
участь іноземних грошей у виборчому 
процесі становить загрозу для сувере-
нітету України.

Отже, конституційне законодав-
ство переважної більшості країн сві-
ту, у тому числі й України не дозволяє 
іноземцям брати участь у виборах як у 
статусі виборця, так і кандидата на ви-
борну посаду або пост. У конституцій-
ному праві суб’єктивне виборче право 
тісно пов’язане з інститутом грома-
дянства, яке загалом виключає можли-
вість безпосередньої участі іноземців 
у проведенні виборів. У конституціях 
деяких держав, наприклад у ст. 25 Кон-
ституції Анголи 2010 року, навіть пря-
мо вказано на заборону набуття іно-
земцями та особами без громадянства 
виборчих прав [17].

Однак під впливом глобалізаці-
йних та інтеграційних процесів, які 
відбуваються в сучасному світі, по-
ступово зростає кількість країн, чиє 
конституційне законодавство дозво-
ляє іноземцям не лише голосувати на 
деяких виборах, але й висувати свою 
кандидатуру на певні виборні посади 
в органах публічної влади. Найчастіше 

в зарубіжних країнах іноземці мають 
виборче право на місцевих виборах. 
Доволі часто іноземці отримують ви-
борче право на місцевих виборах за 
взаємним принципом, за якого де-
кілька держав укладають між собою 
міжнародний договір, що надає на 
місцевих виборах виборче право гро-
мадянам державам-учасницям цього 
договору, які знаходяться під час ви-
борів за межами держави своєї грома-
дянської належності.

На користь надання іноземцях 
виборчого права на місцевих вибо-
рах наводяться наступні аргументи: 
1)  іноземці сплачують усі податки та 
збори, а відтак повинні мати вплив на 
вирішення питань у межах місцевості, 
в якій вони проживають; 2) проживан-
ня у межах певної території інозем-
ців протягом певного часу дозволяє 
їм об’єктивно оцінювати політичну 
та соціально-економічну ситуацію у 
країні, регіоні чи населеному пункті; 
3) участь іноземців у місцевих виборах 
може підвищити явку виборців на ви-
борах та пожвавити конкуренцію кан-
дидатів та політичних партій під час 
виборчої кампанії; 4) іноземці, які бу-
дуть обрані на виборні посади до міс-
цевих органів влади можуть сприяти 
залученню іноземних інвестицій до 
певної адміністративно-територіаль-
ної одиниці, а також впровадити нові 
передові управлінські практики під 
час перебування на виборній посаді; 
5) іноземці, особливо які перебувають 
у громадянстві країн західної демо-
кратії, менше схильні до корупційних 
проявів під час перебування на вибор-
ній посаді в місцевому органі публіч-
ної влади.

Загалом у закріплені суб’єктивно-
го виборчого права іноземців в кон-
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ституціях держав різних регіонів світу 
слід виділити два підходи:

1. Конституція держави надає 
виборче право іноземцям, але не 
передбачає якихось додаткових 
умов для цього. Якщо у державі такі 
вимоги й існують, то вони встанов-
люються на рівні конституційного за-
конодавства. Наприклад, у ст. 23 Кон-
ституції Кабо-Верде визначено, що 
іноземці, які проживають на терито-
рії держави, можуть за законом мати 
право голосу на місцевих виборах [18]. 
У Марокко, згідно з ст. 30 Конститу-
ції, іноземні піддані, що мешкають на 
території країни, мають право участі 
у місцевих виборах на підставі по-
ложень законодавства, міжнародних 
конвенцій та відповідних традицій 
[19]. У Фінляндії відповідно до Розділу 
14 Глави 2 Конституції 1999 року кожен 
іноземець, який постійно проживає 
в країні та досяг 18-річного віку, має 
право голосувати на місцевих виборах 
і місцевому референдумі в установле-
ному законом порядку [20].

2. Конституція держави надає 
виборче право іноземцям, але з пев-
ними умовами, до яких здебільшо-
го належить можливість голосувати 
лише на певних видах виборів та 
проживання на території держави 
певний проміжок часу. Наприклад, у 
ст. 63 Конституції Еквадору 2008 року, 
встановлено, що іноземці, які прожи-
вають в Еквадорі, мають право голосу 
на виборах, якщо вони законно про-
живали в країні щонайменше 5  років 
[21]. Більш високий термін проживан-
ня іноземців на території держави для 
набуття виборчого права передбачено 
у Венесуелі, де в ст. 64 Конституції вка-
зано, що у виборах парафіяльних і му-
ніципальних органів, а також органів 

штатів можуть брати участь і іноземці, 
які досягли 18-річного віку і не мен-
ше 10 років проживають в Республіці, 
за винятком випадків, встановлених 
цією Конституцією і законом [22].

Конституційне законодавство 
держав-членів ЄС також допускає з 
певними обмеженнями можливість 
участі іноземців як виборців та кан-
дидатів на виборні посади у рамках 
громадянства Європейського Союзу, 
яке було запроваджено Маастрихт-
ським договором (англ. Maastricht 
Treaty) від 7 лютого 1992 року. Відпо-
відно до ст. 8b цього Договору (нині ст. 
19 консолідованої версії Договору про 
Європейський Союз) громадяни Єв-
ропейського Союзу, мають активне та 
пасивне виборче право під час прове-
дення муніципальних виборів в іншій 
державі-члені ЄС, а також у виборах до 
Європейського парламенту за умови 
постійного проживання на території 
цієї держави [23].

Протягом 1993 та 1994 років ново-
введені Маастрихтським договором 
положення з суб’єктивного виборчо-
го права були деталізовані двома ди-
рективами Європейського Співтова-
риства. Так, Директива №  93/109 від 
6 грудня 1993 року встановила деталь-
ні положення для здійснення права 
обирати та виступати кандидатом на 
виборах до Європейського парламен-
ту громадянами Європейського Союзу, 
які проживають у державі-члені, гро-
мадянами якої вони не є [24]. Дирек-
тива № 94/80 від 19 грудня 1994 року 
встановила детальні положення про 
здійснення права голосувати та висту-
пати кандидатом на муніципальних 
виборах громадянами Європейського 
Союзу, які проживають у державі, гро-
мадянами якої вони не є [25].
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Згодом виборче право громадян ЄС 
було закріплено у Хартії основних прав 
Європейського союзу (англ. The Charter 
of Fundamental Rights of the European 
Union) від 7 грудня 2000  року. Хартія 
визначає дві засади реалізації вибор-
чого права громадян ЄС на території 
іншої держави члена-ЄС: 1) кожен гро-
мадянин Союзу має право голосувати 
та балотуватися в якості кандидата на 
виборах до Європейського парламенту 
в державі-члені, в якому він або вона 
проживає, на тих же умовах, що і гро-
мадяни цієї держави (ст. 39); 2) кожен 
громадянин Союзу має право голосува-
ти та балотуватися в якості кандидата 
на місцевих виборах у державі-члені, в 
якому він або вона проживає на тих же 
умовах, що і громадяни цієї держави 
(ст. 40) [26]. Це означає, що громадянин 
однієї держави-члена Європейського 
Союзу, завдяки інституту громадян-
ства ЄС, може взяти участь як виборець 
або кандидат на місцевих виборах ін-
шої держави-члена ЄС чи на виборах 
Європейського парламенту. Єдиною 
умовою цьому є постійне проживання 
особи, яка має громадянство ЄС, на те-
риторії іншої держави-члена Європей-
ського Союзу.

На виконання вимог Маастрихт-
ського договору конституції деяких 
держав-членів Європейського Союзу 
були доповнені відповідними поло-
женнями. Зокрема, Конституція Фран-
ції 1958 року була доповнена статтею 
88-3, яка визначає, що на основі вза-
ємності і в порядку, передбаченому 
Договором про Європейський Союз, 
підписаного 7 лютого 1992  року, пра-
во голосувати і бути обраним на муні-
ципальних виборах може бути надано 
тільки громадянам Союзу, які прожи-
вають у Франції. Ці громадяни не мо-

жуть ні здійснювати функції мера або 
його заступника, ні брати участь в 
призначенні колегій по обранню се-
наторів і виборах сенаторів. Органіч-
ний закон, одночасно проголосований 
обома палатами, визначає умови за-
стосування цієї статті [27].

Можливість участі іноземців у міс-
цевих виборах передбачено не лише на 
рівні Європейського Союзу, а також га-
рантується міжнародними документа-
ми, які були прийняті у рамках діяль-
ності Ради Європи. Так, Конвенція про 
участь іноземців у суспільному житті 
на місцевому рівні (англ.  Convention 
on the Participation of Foreigners in 
Public Life at Local Level) від 5 лютого 
1992 року у ст. 6 встановлює, що «Кож-
на Сторона зобов’язується з ураху-
ванням положень п. 1 ст. 9 Конвенції 
надати кожному постійному мешкан-
цю-іноземцю право голосувати та ви-
сувати свою кандидатуру на виборах 
до органів місцевого самоврядування, 
якщо він задовольняє тим правовим 
вимогам, які пред’являються громадя-
нам і, крім того, на законних підставах 
постійно мешкає у відповідній дер-
жаві упродовж 5  років, що передують 
виборам. Проте Договірна Держава під 
час здачі на зберігання своєї ратифі-
каційної грамоти або свого докумен-
та про прийняття, затвердження чи 
приєднання може заявити про те, що 
вона має намір обмежити застосуван-
ня цього пункту лише правом голосу» 
[28]. Станом на 20 березня 2020  року 
Конвенцію про участь іноземців у 
суспільному житті на місцевому рівні 
ратифікували такі країни як Норве-
гія (1993), Швеція (1993), Італія (1994), 
Нідерланди (1997), Данія (2000), Фін-
ляндія (2001), Ісландія (2004), Албанія 
(2005) та Чехія (2015). Лише підписали 
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вказану Конвенцію Велика Британія 
(1992), Кіпр (1996), Словенія (2006) та 
Литва (2008).

Схожий виборчий стандарт щодо 
можливості набуття іноземцями ви-
борчого права містять й інші доку-
менти Ради Європи  – Кодекс належ-
ної практики у виборчих справах 
(англ. Code of Good Practice in Electoral 
Matters), схвалений Венеціанською ко-
місією у 2002 році [29], та Резолюція 
№  1459 (2005) Парламентської Асам-
блеї Ради Європи «Про усунення обме-
жень на право голосу» (англ. Abolition of 
restrictions on the right to vote) [30]. Від-
повідно до підрозділу 1.1. b Кодексу на-
лежної практики у виборчих справах 
для набуття виборчого права «може 
бути встановлена вимога щодо грома-
дянства. Разом з тим, було б доцільно 
дозволити іноземцям, що прожива-
ють у даній місцевості довше певного 
строку, брати участь у місцевих вибо-
рах» [29].

У п. 5 Резолюції № 1459 (2005) ПАРЄ 
«Про усунення обмежень на право го-
лосу» вказується, що «усі резиденти 
зобов’язані сплачувати місцеві подат-
ки, а рішення місцевих органів влади 
безпосередньо впливають на їх життя. 
Тому право голосувати та брати участь 
як кандидати на місцевих виборах по-
винно надаватися всім резидентам, 
незалежно від їх громадянства чи на-
ціональності». У той же час, у п. 6 Резо-
люції № 1459 (2005) ПАРЄ зауважуєть-
ся, «враховуючи можливість конфлікту 
лояльності між державою, громадяни-
ном якої є відповідна особа, та краї-
ною її проживання, право голосувати 
і брати участь як кандидати на націо-
нальних виборах (парламентських чи 
президентських), як правило, повинно 
пов’язуватися з громадянством. Осо-

би, які є громадянами кількох держав, 
повинні мати право вільно вибирати, 
в якій країні вони бажають реалізува-
ти своє право голосу» [30].

Попри вище наведені міжнарод-
ні документи та країни, які за певних 
умов, надають іноземцям виборче 
право, переважна більшість держав на 
сьогодні все-таки встановлюють ценз 
громадянства на виборах як для реа-
лізації активного, так і пасивного ви-
борчого права. Утім після цього кон-
ституційні вимоги щодо громадянства 
як однієї з ключових вимог для набут-
тя та реалізації суб’єктивного вибор-
чого права у різних країнах розходять-
ся. Розбіжності у цензі громадянства 
можна пояснити насамперед різною 
національною правовою традицією, 
яка сформувалася під впливом різних 
внутрішніх та зовнішніх політичних, 
соціальних та культурних чинників і 
подій.

У сучасному конституційному 
досвіді слід виділити дві групи держав 
за особливістю встановлення консти-
туційних вимог до громадянства як 
однієї з ключових підстав для набуття 
та реалізації суб’єктивного виборчого 
права:

Першу групу складають країни, де 
суб’єктивне виборче право набувають 
усі громадяни незалежно від підстав 
набуття громадянства, строків пере-
бування у громадянстві та інших чин-
ників громадянства особи. До першої 
групи слід віднести Киргизстан, Мол-
дову, Північну Македонію, Російську 
Федерацію, Таджикистан, Узбекистан, 
Україну тощо.

Другу групу складають країни, 
де для набуття та реалізації суб’єк-
тивного виборчого права встановлені 
особливі вимоги до громадянства. У 
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такого роду країнах слід виокремити 
наступні основні види особливих умов 
до громадянства як однієї з ключових 
вимог для набуття та реалізації суб’єк-
тивного виборчого права:

1. На загальнодержавні вибор-
ні посади не можуть балотуватися 
громадяни, які претендують на іно-
земне громадянство, або вже колись 
перебували в громадянстві інших 
держав. Підставою для запровадження 
у конституції такого роду вимоги є сум-
ніви щодо лояльності до держави осіб, 
які вже виходили з громадянства або 
планують з нього вийти. На сьогодні 
вимога щодо заборони балотуватися на 
загальнонаціональних виборах особам, 
які претендують на іноземне грома-
дянство, або вже колись перебували в 
громадянстві інших держав, не є поши-
реною та застосується лише у консти-
туціях деяких держав до кандидатів на 
пост Президента та членів Парламенту. 
Наприклад, у ст.  75 Конституції Йор-
данії визначено, що не можуть бути ні 
членами Сенату, ні членами Палати де-
путатів Парламенту особи, які претен-
дують на іноземне громадянство [31]. 
Схожа вимога передбачена і Консти-
туцією Бангладеш, де у ст. 66 встанов-
лено, що особа дискваліфікується як 
кандидат на парламентських виборах, 
яка набуває громадянства іноземної 
держави або підтверджує свою вірність 
іноземній державі [32]. В Індонезії, 
згідно з ст. 6 Конституції, кандидат у 
Президенти та кандидат на посаду Ві-
це-президента повинен бути громадя-
нином Індонезії, який ніколи не отри-
мував іншого громадянства за власним 
бажанням [33].

2. Право балотуватися на вибор-
ні посади можуть лише громадяни 
за народженням. Встановлення у 

Конституції держави вимоги наявності 
в кандидатів на виборні посади гро-
мадянства за народженням переслідує 
дві основні цілі. По-перше, додатко-
во посилити зв’язок виборної особи з 
державою, на території якої вона на-
родилася. Недарма більшість грома-
дян вважають своєю батьківщиною ту 
країну, в якій вони народилися, навіть 
якщо вони проживають за її межами. 
По-друге, мінімізувати в такий спо-
сіб можливість іноземного втручання 
у внутрішні справи держави шляхом 
висування на виборні посади натура-
лізованих громадян, які можуть бути 
лояльними іноземній державі. Уперше 
вимога щодо кандидатом на виборну 
посаду може бути обраний лише гро-
мадянин за народженням була перед-
бачена Конституцією США 1787  року 
та застосовувалася до Президента 
Сполучених Штатів [34]. У сучасному 
конституційному досвіді вимога наяв-
ності громадянства за народженням є 
доволі поширеною та здебільшого за-
стосовується до Президентів держав, 
рідше – до членів парламенту, а інколи 
навіть поширюється і на виборні поса-
ди на регіональному рівні.

Лише громадянином за народжен-
ням може бути обраний Президент Ал-
банії, Алжиру, Анголи, Аргентини, Аф-
ганістану, Білорусі, Болгарії, Ботсвани, 
Бразилії, Буркіна-Фасо, Бурунді, Вене-
суели, Габону, Гаїті, Гани, Гондурасу, 
Демократичної Республіки Конго, Ек-
ваторіальної Гвінеї, Еритреї, Естонії, 
Єгипту, Індонезії, Литви, Кабо-Верде, 
Казахстану, Камеруну, Кенії, Комор-
ських Островів, Коста-Ріки, Кот-д’Іву-
ару, Куби, Мавританії, Малі, Мальдів, 
М’янми, Мексики, Мікронезії, Нікара-
гуа, Панами, Парагваю, Перу, Півден-
ного Судану, Португалії, Республіки 
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Конго, Руанди, Сенегалу, США, Суда-
ну, Східного Тимору, Танзанії, Тунісу, 
Туркменістану, Уганди, Філіппін, Фін-
ляндії та Чаду. Досить цікавий підхід 
передбачено Конституцією Белізу, де 
у ст. 44 визначено, що кандидатом на 
посаду Президента Республіки може 
бути особа, яка набула громадянство 
Белізу за народженням або набула 
його за заявою щонайменше за 10 ро-
ків до дня виборів [35].

Конституції низки держав вста-
новлюють, що лише громадяни за на-
родженням можуть бути обрані члена-
ми Парламенту або однієї з його палат. 
Такого роду вимога передбачена Кон-
ституціями Венесуели (лише для Голо-
ви та заступника голови Національної 
Асамблеї, ст. 41) [22], Гаїті (статті 91, 
96 і 135) [36], Оману (для кандидатів 
до Меджлісу Аль-Шура, яка є нижньою 
палатою Меджлісу Оману, ст.  58bis10) 
[37], Тайланду (статті 97, 108) [38] та Фі-
ліппін (ст. VI) [39]. У ст. 108 Конституції 
Коста-Ріки встановлено, що кандида-
том у депутати Законодавчого Зібран-
ня може бути особа, яка набула грома-
дянство Коста-Ріки за народженням 
або набула його шляхом натуралізації 
та проживала на території держави ос-
танні 10 років до дня виборів [40].

У деяких країнах вимога, що ба-
лотуватися на виборну посаду може 
лише громадянин за народженням пе-
редбачена і при проведенні регіональ-
них виборів та стосується як правило 
губернаторів та мерів. Наприклад, 
Конституції Мексики (ст. 116) [41] та 
Куби (ст. 176) [42] встановлюють, що 
губернатором може бути обрано лише 
громадянин держави за народженням. 
Досить цікавий підхід можна просте-
жити у Венесуелі, де в ст. 41 Конститу-
ції визначено, що тільки венесуельські 

громадяни за народженням можуть 
займати посади губернаторів і мерів 
прикордонних штатів і муніципалі-
тетів [22]. Встановлення вимоги бути 
громадянами за народженням до гу-
бернаторів та мерів в прикордонних 
регіонах переслідує здебільшого мету 
зменшення впливу та втручання сусід-
ніх держав при проведенні регіональ-
них та місцевих виборів у регіонах, що 
межують з іншими державами. Осо-
бливо нагально зазначене питання 
постає у ситуації, коли держава пере-
буває в складних відносинах з іншою 
сусідньою державою, яка так чи інак-
ше у будь-який спосіб намагається 
втрутитися у внутрішньополітичне 
життя цієї держави.

3. Суб’єктивне виборче право 
мають лише натуралізовані гро-
мадяни, які перебувають у грома-
дянстві цієї країни не менше ніж 
встановлений конституцією країни 
термін. Встановлення у конституції 
держави вимоги для натуралізованих 
громадян перебувати в громадянстві 
певний проміжок часу як умова набут-
тя та реалізації виборчого права має 
на меті передусім створення умов, за 
яких натуралізована особа зможе на-
лежним чином ознайомитися з чин-
ним законодавством, мовою та тради-
ціями цієї країни, а також політичною 
та соціально-економічною ситуацією, 
яка має в ній місце. Конституції цілої 
низки держав у різній мірі обмежують 
право участі у виборах натуралізова-
них громадян та як правило стосують-
ся лише пасивного виборчого права, 
за виключенням деяких держав. На-
приклад, у Тайланді відповідно до ст. 
95 Конституції Королівства, право го-
лосу на виборах мають лише ті натура-
лізовані громадяни, які перебувають у 
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тайському громадянстві щонайменше 
5 років [38].

В усіх інших державах консти-
туційні обмеження участі у виборах 
натуралізованих громадян стосують-
ся лише пасивного виборчого права. 
Зокрема, в Аргентині, Конституція 
передбачає, що членом Палати де-
путатів Парламенту може бути лише 
особа, яка перебуває у громадянстві 
Аргентини не менше ніж 4  роки (ст. 
48), а сенатором – не менше ніж 6 ро-
ків (ст. 55) [43]. В Анголі Конституція 
встановлює, що членом Національної 
Асамблеї можуть бути натуралізовані 
громадяни Анголи лише через 7 років 
після дати набуття громадянства (ст. 
145) [17]. Конституціями Афганістану 
(ст. 85) [44], Бахрейну (ст. 57) [45] та 
Домініканської Республіки (тільки для 
сенаторів, ст. 79) [46] визначено, що 
при виборному висуванні кандидата в 
члени Парламенту він має бути грома-
дянином щонайменше 10 років до дня 
подання своєї кандидатури.

Один з найбільших термінів пе-
ребування натуралізованих осіб в 
громадянстві держави як умова бути 
кандидатом на виборах передбаче-
ний у Венесуелі. Відповідно до ч. 2 
ст. 41 Конституції Венесуели для того 
щоб займати посади депутатів Націо-
нальної Асамблеї, губернаторів і мерів 
неприкордонних штатів і муніципаль-
них утворень, громадяни Венесуели 
по натуралізації повинні безперервно 
проживати на території Венесуели не 
менше 15  років, а також відповідати 
іншим вимогам, які визначені зако-
ном [22].

У деяких державах навіть грома-
дяни, які народилися на території 
держави, але їхні батьки та інші попе-
редні покоління були натуралізовани-

ми громадянами, також стикаються з 
певними обмеженнями при висуванні 
своєї кандидатури на президентських 
виборах. Наприклад, згідно з ст. 10 
Конституції Габону, жодний натуралі-
зований громадянин Габону, не може 
висувати себе кандидатом на пост 
Президента Габону. Тільки їхні нащад-
ки, проживши в Габоні без розриву, 
можуть подавати свої кандидатури на 
президентських виборах, починаючи 
з четвертого покоління нащадків [47].

4. Не можуть бути обраними 
до органів державної влади особи, 
що мають подвійне громадянство. 
Міжнародний стандарт правосуб’єк-
тності біпатридів закріплено в Єв-
ропейській конвенції про громадян-
ство (англ.  European Convention on 
Nationality) від 6 листопада 1997 року. 
У ст.  17  цієї Конвенції зазначено, що 
«громадяни держави-учасниці, які 
мають інше громадянство, мають на 
території держави-учасниці, в якій 
вони проживають, такі самі права та 
обов’язки, як і інші громадяни цієї дер-
жави-учасниці» [48]. Станом на 20 бе-
резня 2020 року зазначену Конвенцію 
ратифікували такі країни як Австрія 
(1998), Словаччина (1998), Молдова 
(1999), Нідерланди (2001), Португалія 
(2001), Угорщина (2001), Швеція (2001), 
Данія (2002), Ісландія (2003), Північна 
Македонія (2003), Албанія (2004), Че-
хія (2004), Німеччина (2005), Румунія 
(2005), Болгарія (2006), Україна (2006), 
Боснія і Герцеговина (2008), Фінлян-
дія (2008), Норвегія (2009), Чорногорія 
(2010), Люксембург (2017).

Попри наведений вище міжна-
родний стандарт правосуб’єктності 
біпатридів у сучасній конституційній 
практиці є низка країн, які в тексті 
конституції безпосередньо закріплю-



76

ють обмеження суб’єктивного вибор-
чого права особи на підставі наявності 
у неї подвійного громадянства. Лейт-
мотивом щодо встановлення у консти-
туції держави подібного роду вимоги є 
мінімізація ризику обрання на вибор-
ні посади осіб, які мають зобов’язання 
перед іноземною державою, що може 
поставити під сумнів їхню надійність 
та лояльність, особливо коли мова йде 
про вищі виборні посади в державі, в 
якій проводяться вибори.

Вимога щодо неможливості пере-
бування кандидата на виборну посаду 
в подвійному громадянстві здебіль-
шого встановлена для кандидатів у 
Президенти держави або члени Парла-
менту щонайменше в 10 країнах різ-
них регіонів світу. Наприклад, відпо-
відно до Конституцій Афганістану (ст. 
62) [44], Венесуели (ст. 41) [22], Грузії 
(ст. 25) [49], Джибуті (ст. 23) [50], Куби 
(ст. 127) [42], Латвії (ст. 37) [51] та Маль-
дів (ст. 109) [52] Президентом держави 
не може бути обрана особа, що має по-
двійне громадянство. У ст. 124 Консти-
туції Вірменії визначено, що Прези-
дентом Республіки може бути обрана 
особа, яка перебуває тільки у грома-
дянстві Вірменії не менше 6 років [53].

У деяких країнах обмеження щодо 
наявності подвійного громадянства 
встановлено для кандидатів у чле-
ни законодавчого органу. Наприклад, 
Конституції Азербайджану (ст. 85) [54], 
Болгарії (ст. 65) [55] та Мальдів (ст. 73) 
[52] передбачають, що членами Парла-
менту не можуть бути обрані особи, які 
мають подвійне громадянство. Певні 
винятки з обмеження щодо наявності 
подвійного громадянства для членів 
Парламенту передбачено у Бахрейні, 
де у ст. 57 Конституції встановлено, 
що кандидат в Члени Палати депута-

тів Парламенту не повинен бути гро-
мадянином іншої країни, за винятком 
громадян країн-членів Ради співро-
бітництва арабських держав Перської 
затоки, за умови, що він набув грома-
дянство Бахрейну за походженням [45].

Один з найбільших переліків ви-
борних посад, на які не можуть пре-
тендувати особи з подвійним грома-
дянством, передбачено у Венесуелі. 
Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції 
Венесуели не можуть мати іншого гро-
мадянства особи, які претендують на 
посади голови та заступника голови 
Національної Асамблеї, губернаторів і 
мерів прикордонних штатів і муніци-
палітетів [22].

5. У громадянстві має перебу-
вати не лише кандидат на виборну 
посаду, але й також його батьки, 
дружина або чоловік. Метою запро-
вадження такого роду вимоги є мінімі-
зація впливу членів сім’ї та близьких 
родичів-іноземців на виборну особу 
під час здійснення нею своїх повно-
важень. Навіть якщо самі члени сім’ї 
та близькі родичі-іноземці, є цілком 
лояльними до держави, в якій на ви-
борній посаді перебуває їхній член 
сім’ї або близький родич, вони цілком 
ймовірно можуть стати мішенню для 
іноземної держави, в громадянстві 
якій вони перебувають, для впливу че-
рез них на свого близького родича або 
члена сім’ї, який перебуває на вибор-
ній посаді в іншій країні. Вимога, що 
члени сім’ї та близькі родичі кандида-
та на виборну посаду не можуть пере-
бувати в громадянстві іншої держави, 
застосовується в низці держав здебіль-
шого до осіб, які претендують на пост 
Президента держави.

Наприклад, Конституції Афганіс-
тану (ст. 62) [44], Мальдів (ст. 109) [52] 
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та М’янми (ст. 59) [56] визначають, що 
кандидат на посаду Президента пови-
нен бути громадянином, який наро-
дився від батьків-громадян цих країн. 
В Алжирі, відповідно до ст. 73 Консти-
туції 1996 року, кандидат для обрання 
на пост Президента Республіки пови-
нен подати свідоцтво про те, що дру-
жина або чоловік кандидата є грома-
дянином Алжиру [57]. У Греції, згідно 
з ст. 31 Конституції, Президентом Рес-
публіки може бути обраний грецький 
громадянин, що перебуває в цьому 
громадянство не менше 5 років, бать-
ко якого є грецьким громадянином 
[58]. В Єгипті, відповідно до ст.  134 
Конституції 2012  року, кандидат на 
пост Президента Республіки повинен 
бути громадянином Єгипту, народже-
ним від батьків – громадян Єгипту, не 
мати іншого громадянства та не мати 
шлюб з негромадянином Єгипту [59]. 
У ст. 55 Конституції Кот-д’Івуару пе-
редбачено, що кандидат на пост Пре-
зидента держави повинен перебувати 
виключно у громадянстві Кот-д’Івуару 
та народжений від батька або матері, 
які отримали громадянство Кот-д’Іву-
ару за походженням [60]. У Чаді, згідно 
з ст. 62 Конституції 1996 року, батьки 
кандидата на пост Президента країни 
повинні мати громадянство Чаду [61].

У деяких країнах вимога перебуван-
ня у громадянстві обох батьків також 
застосовується і до кандидатів у члени 
Парламенту. Наприклад, у статтях 120 і 
152 Конституції М’янми 2008 року вста-
новлено, що членами обох палат Пар-
ламенту можуть бути громадяни, які 
народилися від обох батьків, які є гро-
мадянами М’янми [56].

Висновки. У сучасному консти-
туційному досвіді слід виділити дві 
групи держав за особливістю встанов-

лення конституційних вимог до грома-
дянства як однієї з ключових підстав 
для набуття та реалізації суб’єктивно-
го виборчого права:

Першу групу складають країни, де 
суб’єктивне виборче право набувають 
усі громадяни незалежно від підстав 
набуття громадянства, строків пере-
бування у громадянстві та інших чин-
ників громадянства особи. До першої 
групи слід віднести Киргизстан, Мол-
дову, Північну Македонію, Російську 
Федерацію, Таджикистан, Узбекистан, 
Україну тощо.

Другу групу складають країни, де 
для набуття та реалізації суб’єктивного 
виборчого права встановлені особливі 
вимоги до громадянства: 1. На загаль-
нодержавні виборні посади не можуть 
балотуватися громадяни, які претен-
дують на іноземне громадянство, або 
вже колись перебували в громадянстві 
інших держав (Бангладеш, Індонезія, 
Йорданія). 2. Право балотуватися на 
виборні посади можуть лише грома-
дяни за народженням (щонайменше 
55 країн здебільшого до кандидатів у 
Президенти держави). 3.  Суб’єктивне 
виборче право мають лише натуралі-
зовані громадяни, які перебувають у 
громадянстві цієї країни не менше ніж 
встановлений конституцією країни 
термін (Ангола, Аргентина, Афганіс-
тан, Бахрейн, Венесуела, Габон, Домі-
ніканська Республіка, Тайланд). 4. Не 
можуть бути обраними до органів дер-
жавної влади особи, що мають подвій-
не громадянство (Азербайджан, Афга-
ністан, Бахрейн, Болгарія, Венесуела, 
Вірменія, Грузія, Джибуті, Куба, Латвія, 
Мальдіви). 5. У громадянстві має пере-
бувати не лише кандидат на виборну 
посаду, але й також його батьки, дру-
жина або чоловік (Алжир, Афганістан, 



78

Греція, Єгипет, Кот-д’Івуар, Мальдіви, 
М’янма, Чад).
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ЄДИНІСТЬ ВИНАХІДНИЦЬКОГО ЗАДУМУ  
ТА ФОРМУЛИ ВИНАХОДУ  

(КОРИСНОЇ МОДЕЛІ): ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ  
ТА ПРАКТИКИ ПАТЕНТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Анотація. Публікація присвячується актуальним теоретичним і практичним пи-
танням забезпечення принципу єдиності (з грецької- μονάς; латини –unitas) винахід-
ницького задуму та формули винаходу (корисної моделі). Здійснюється аналіз і сис-
тематизація положень чинного законодавства, наукових досліджень і узагальнення 
правозастосовної практики щодо застосування вимоги єдиності винахідницького 
задуму та формули винаходу (корисної моделі), а також обгрунтовуються практичні 
рекомендації при складанні формули винаходу (корисної моделі) в частині дотри-
мання вимоги єдиності.

Здійснено короткий екскурс в історії винаходів від Античності – до сьогодення, 
а також в генезис утвердження та захисту прав винахідників на винахід (корисну 
модель), а також механізмів патентування на міжнародному та законодавчому рів-
ні. Наголошується, що винахід був не лише джерелом натхнення та слави для вина-
хідника, а й джерелом для його добробуту. Якщо, в період наукової революції XVI-
XVII ст. це були різноманітні привілеї, у XVIII-XIX ст. –національне законодавство 
про патентне право (спочатку відповідний закон Франції 1791 р., а надалі –й інших 
держав), а з кін. XIX ст. захист права на винаходи став предметом міжнародних до-
говорів – Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 
1883 року і ін. міжнародних договорів, а також національних конституцій.
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У XX ст. законодавчі моделі регулювання питань захисту права власності на 
винаходи і корисні моделі примножились положеннями конституцій про права на 
об’єкти інтелектуальної власності, а також інструкціями і іншими підзаконними 
нормативно-правовими актами у сфері патентування. Так, на сьогодні в Україні 
права винахідника на винахід і корисну модель установлюються та гарантують-
ся й захищаються Конституцією України (ст. 49, 54), Цивільним кодексом України  
(Глава 39 та ін.), Законом України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» 
1993 р., «Правилами складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну 
модель», затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 2001р. etc.

Одним із проблемних питань у сфері патентування винаходів (корисних моде-
лей) є забезпечення принципу єдиності їх винахідницького задуму та формули ви-
находу. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», заявка має 
повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов’язаних єдиним винахідниць-
ким задумом (вимога єдиності винаходу). У свою чергу, заявка на корисну модель 
повинна стосуватися однієї моделі (вимога єдиності корисної моделі). Разом із тим, 
на практиці забезпечення принципу єдиності винахідницького задуму та формули 
винаходу (корисної моделі) обумовлює низку ситуацій, які вимагають раціонального 
вирішення.

Розглядаються різні приклади з практики патентування винаходів (корисних 
моделей), пов’язані з забезпеченням єдиності їх винахідницького задуму та форму-
ли. Зокрема, щодо винаходів, які містять декілька незалежних пунктів формули: спо-
собів, речовин. У статті також комплексно досліджено приклади одинарних об’єктів, 
тобто з одним незалежним пунктом формули, що містить альтернативні ознаки. 

Ключові слова: інтелектуальна власність, винахід, корисна модель, єдиний ви-
нахідницький задум, вимога єдиності винаходу, вимога єдиності корисної моделі, 
експертиза, патентування. 
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THE UNIQUENESS OF THE INVENTIVE DESIGN 
AND THE INVENTION (UTILITY MODEL): 

PROBLEMS OF THE THEORY AND PRACTICE  
OF PATENTING IN UKRAINE

Abstract. The publication deals with topical theoretical and practical issues of en-
suring the principle of unity (from Greek –μονάς; Latin –unitas) of the inventive concept 
and the claims (utility model). It analyzes and systematizes the provisions of applicable 
law, research, and generalizations of the law of practice regarding the application of the 
requirement of uniqueness of the inventive design and the claims (utility model), as well 
as substantiates the practical recommendations in drawing up the claims (utility model) 
in terms of compliance.

A brief excursion into the history of inventions from antiquity to the present, as well 
as the genesis of the assertion and protection of inventors’ rights to the invention (utility 
model), as well as patenting mechanisms at the international and legislative levels has been 
made. It is emphasized that the invention was not only a source of inspiration and glory for 
the inventor, but also a source for his well-being. If, during the scientific revolution of the 
XVI-XVII centuries. these were various privileges, in the XVIII-XIX centuries. –national pat-
ent law (first corresponding to the law of France in 1791, and later –other states), and from 
the end. XIX century. the protection of the right to inventions was the subject of internation-
al treaties –the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20 March 1883 
and others. international treaties as well as national constitutions.

In the XX century. legislative models for regulating the protection of property rights 
to inventions and utility models have been multiplied by the constitutional provisions 
on intellectual property rights, as well as instructions and other by-laws in the field of 
patenting. For example, in Ukraine today the rights of the inventor to the invention and 
utility model are established and guaranteed and protected by the Constitution of Ukraine 
(Articles 49, 54), the Civil Code of Ukraine (Chapter 39, etc.), the Law of Ukraine “On Pro-
tection of Rights to Inventions and Utility Models 1993, “Rules for drawing up and filing 
an application for invention and utility model application”, approved by the order of the 
Ministry of Education and Science of Ukraine 2001. etc.

One of the problematic issues in the field of patenting inventions (utility models) is 
to ensure the principle of uniqueness of their inventive design and claims. Law of Ukraine 
“On Protection of Rights to Inventions and Utility Models”, the application must refer to 
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one or a group of inventions related to a single inventive design (requirement of unique-
ness of the invention). In turn, an application for a utility model must relate to one mod-
el (utility model uniformity requirement). However, in practice, ensuring the principle of 
unity of the inventive design and the invention (utility model) causes a number of situa-
tions that require a rational solution.

Various examples of patenting inventions (utility models) related to ensuring the 
uniqueness of their inventive design and formula are discussed. In particular, for inven-
tions which have several independent claims: methods, substances. The article also com-
prehensively explores examples of single objects, that is, with one independent formula 
clause containing alternative features.

Keywords: intellectual property, invention, utility model, sole inventive design, re-
quirement of unity of invention, requirement of unity of utility model, expertise, patenting.

Постановка проблеми. Цивілі-
заційну історію людства можна уя-
вити як процес, реперні точки якого 
припадають на найбільші відкриття. 
Ці відкриття, власне, і стали рушієм 
розвитку людства: від «неолітичної» 
революції до сучасних винаходів. Але, 
марно шукати згадки про винаходи, 
винахідників і захист їх права на ці 
винаходи у давніх державах Аккаду 
та Шумеру, в містах-полісах Давньої 
Греції, чи Римській імперії, а також у 
Середньовіччі. Як писав на поч. XX ст. 
О. Пиленко, «Античний світ не знав 
нічого аналогічного з сучасними приві-
леями на винахід. Пояснюється це над-
звичайно просто: увесь устрій тодішніх 
економічних і соціальних відносин скла-
дався так, що не було потреби захища-
ти права винахідників» [1, с. 58].

XV ст. стало епохою «великих ге-
ографічних відкрить» (Генріх Море-
плавець, Васко де Гама, Х. Колумб, 
Ф. Кортес і ін.), які назавжди змінили 
не лише географічний, а й політичний 
ландшафт світу. Пізніше, на межі Се-
редньовіччя та Нового часу доленос-
ним не лише для стратегії й тактики 
ведення воєн, а й для структури еліт 

тогочасних суспільств, стало винай-
дення пороху [2, с. 261-265]. 

Саме у Середньовічній Європі по-
стає питання про захист права вина-
хідника на свій винахід. Але, приві-
леї для винахідників стримувались 
тодішніми цеховими організаціями. 
Хоча, уже в 1602 році всі ремісники, 
які працювали при дворі Французько-
го монарха в Луврській галерії, перед-
місті Св. Антуана і в кварталі Гобеле-
нів звільнювались від контролю цехів. 
Відповідна привілея також надавалась 
т.з. «королівським мануфактурам» 
(manufacture royale), поряд із якими іс-
нували й особисті привілеї, які дозво-
ляли їх носієві бути вище цехових рег-
ламентів [1, с. 66-67]. 

Очевидно, що говорити у цей час 
про «права винахідника» не дово-
диться. Зокрема, в Англії в XVIII ст. 
«винахідник, a frtiori, не могли навіть 
заїкатись про права: вони всі дома-
галися лишень милості, зображуючи 
себе у своїх чолобитних не як праців-
ників, які потрудилися й мають право 
на винагороду, а як, взагалі, поряд-
них людей, яким слід благоволити» [1, 
с. 74-75]. Але, винаходи Е. Торічеллі 
барометра (1643 р.), Д. Папеном паро-
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вого двигуна, випробуваного на судні 
в 1707 році, О. Рюмером ртутного тер-
мометру (1739 р.), Б. Франкліном гро-
мовідводу (1753 р.), Дж. Уаттом нової 
системи парових машин (1763 р.) [2, 
с. 468] та інші винаходи поставили 
питання про захист права на винахо-
ди, як об’єкти права власності. 

Уже у 1791 році у Франції було ви-
дано закон про право на винаходи. А 
вже в 1810 році, виданий у королів-
ствах обох Сіцилій закон встановлю-
вав, що власники патентів матимуть 
право відкривати на всій території 
держави такі заклади, які будуть при-
значатися для експлуатації патенто-
ваних винаходів. Подібне положення 
встановив і закон Австрії 1832  року, 
який впровадив категорію «патен-
тодержатель» (der Privilegirte). Патен-
тодержатель мав право не лише від-
кривати майстерні для виготовлення 
предмету патентування, а й наділявся 
правом організовувати склади і закла-
ди для виготовлення й продажу свого 
винаходу. Тоді, як третім особам забо-
ронялось наслідувати такі винаходи [1, 
с. 70].

Із сер. XIX ст. – до сер. XX ст. від-
булося утвердження системи патенту-
вання в тому вигляді, яка вона відома 
винахідникам, патентним повіреним, 
судовим експертам, адвокатам і нау-
ковцям в Україні та за кордоном. Вод-
ночас, застосування процедур патен-
тування та оскарження їх результатів 
у адміністративному та судовому по-
рядку породжує низку проблемних 
питань, які вимагають всебічного 
аналізу системи чинного законодав-
ства та правозастосовної практики, і 
напрацювання конкретних моделей 
і рекомендацій щодо їх розв’язання. 
Одним із таких питань є питання про 

забезпечення вимоги щодо єдиності 
винахідницького задуму та формули 
винаходу (корисної моделі) при па-
тентуванні в Україні.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Цивільно-правова пра-
вова природа винаходів і корисних 
моделей залишається традиційним 
предметом науки цивільного права та 
науки права інтелектуальної власності 
вже більше століття. Про це, зокрема, 
свідчить змістовна робота О. Пиленка 
«Право винахідника (Привілеї на ви-
находи і їх захист в російському і між-
народному праві). Істрико-догматич-
не дослідження» (1902 р.) [1]. До того 
ж, відповідні дослідження проводять-
ся й у сфері патентознавства та адміні-
стрування процедур патентування як 
в Україні, так і за кордоном. Зокрема, 
слід згадати колективну монографію 
«Патентні системи та законодавство 
країн СНД і Балтії» [3] та ін.

Особливості дослідження вина-
ходів і корисних моделей в контексті 
судової експертизи з питань інтелек-
туальної власності досліджувалися 
О. Дорошенком [4], П. Крайнєвим [5], 
С. Петренком [6, 7] і інші фахівці у 
сфері експертології. Разом із тим, осо-
бливості дослідження проблем реалі-
зації вимоги щодо єдиності винахід-
ницького задуму та формули винаходу 
(корисної моделі) залишаються мало-
дослідженими як в експертології, так і 
в інших сферах знань.

До того ж, аналіз досліджень і 
публікацій в сфері інтелектуальної 
власності свідчить про недостатню 
кількість практичних рекомендацій 
та аналізу матеріалів заявок з надан-
ням консультацій з питань правиль-
ності складання формули винаходу 
та корисної моделі. Особливості, які 
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необхідно враховувати, не є широко 
відомими та напрацьовуються кож-
ним фахівцем самостійно, на власних 
практичних роботах та помилках, які 
допускаються при їх проведенні. За-
значене зумовлює додатковий обсяг 
робіт для експертів або, у випадку, 
коли йдеться про корисні моделі, може 
призводити до конфлікту при відсто-
юванні обсягу прав, що отримують 
власники охоронних документів.

Формулювання мети статті. 
Метою цього дослідження аналіз і 
систематизація положень чинного 
законодавства, наукових досліджень 
і узагальнення правозастосовної 
практики щодо застосування вимоги 
єдиності винахідницького задуму та 
формули винаходу (корисної моде-
лі) та обгрунтування практичних ре-
комендації при складанні формули 
винаходу (корисної моделі) в частині 
дотримання вимоги єдиності (на кон-
кретних, найбільш типових, для прак-
тики патентування та судово-експерт-
ної діяльності прикладах).

Виклад основного матеріалу. 
Справедливим буде стверджувати, що 
соціальний і науковий прогрес немож-
ливий без винахідників і їх винаходів. 
У виданні «Енциклопедія винаходів 
і відкрить: від колеса до колайдера» 
упорядники пишуть: «Винахід – це нове 
вирішення існуючої проблеми людиною, 
яка працює в певній сфері знань» [8, с. 8]. 
Пізнання світу та природи ставить пе-
ред людством все нові проблеми і ви-
клики. Рішення ж щодо їх розв’язання 
є настільки креативними і грандіозни-
ми, що поділяють історію людства на 
«до» та «після» цього винаходу, а самі 
винаходи називають революційними. 
Це, до прикладу, винайдення друкар-
ського верстака Й. Гуттенберга, що 

спричинив до «інформаційно-видав-
ничої революції» [9, 288-230], чи ж по-
ява на поч. XXI ст. Айфону. Очевидно, 
що ці та інші винаходи і корисні моде-
лі назавжди змінювали світову та на-
ціональну економіку, визначали нові 
пріоритети її розвитку. 

Так, на поч. XX ст. згадуваний нами 
раніше О. Пиленко писав, що для того 
щоб уявити собі економічне значення 
винаходів, «… достатньо подумати 
про те, яким було б потрясіння всього 
світового господарства, якби у нас за-
брали сім чудес сучасної техніки: пере-
везення через пар, застосування елек-
трики, швидкісну друкарську машину, 
швацьку машину, ткацьку машину, 
жатку й підводний кабель» [1, с. 8-9]. У 
XXI ст. перелік винаходів і корисних 
моделей, без якого сучасна цивіліза-
ція не була б такою, якою ми її знає-
мо, іще більший. Сучасний світ важко 
уявити без глобальної мережі Інтер-
нет, смартфонів, соціальних мереж, 
елетромобілів і багатьох інших сучас-
них «чудес світу», частина з яких ви-
найдена українцями (гелікоптер, гасо-
ва лампа, поштовий індекс, ракетний 
двигун, кінескоп, зварювання живих 
тканин, рентген, вакцини проти чуми 
і холери, компакт-диск і ін. [10]).

Разом із тим, розвиток винахід-
ництва зумовив і необхідність захисту 
прав винахідників. Адже винахід був 
не лише джерелом натхнення та сла-
ви для винахідника, а й джерелом для 
його добробуту. Якщо, в період науко-
вої революції XVI-XVII ст. це були різ-
номанітні привілеї, у XVIII-XIX ст. – 
національне законодавство про 
патентне право (спочатку відповідний 
закон Франції 1791 р., а надалі – й 
інших держав), а з кін. XIX ст. захист 
права на винаходи став предметом 
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міжнародних договорів  – Паризької 
конвенції про охорону промислової 
власності від 20 березня 1883 року [11], 
яку вже на 1 січня 1901  р. підписало 
17 держав світу з 61, які існували на 
той час, та ін.

З часом законодавчі моделі регулю-
вання питань захисту права власності 
на винаходи і корисні моделі примно-
жились положеннями конституцій про 
права на об’єкти інтелектуальної влас-
ності, а також інструкціями і іншими 
підзаконними нормативно-правовими 
актами у сфері патентування. Так, на 
сьогодні в Україні права винахідника 
на винахід і корисну модель установ-
люються та гарантуються й захища-
ються Конституцією України (ст. 49, 
54) [12], Цивільним кодексом України 
(Глава 39 і ін.) [13], Законом України 
«Про охорону прав на винаходи та ко-
рисні моделі» від 15 грудня 1993 р. [14], 
«Правилами складання та подання за-
явки на винахід та заявки на корисну 
модель», затвердженими наказом Мі-
ністерства освіти і науки України від 
22.01.2001р. № 22 [15] і ін. До того ж, 
права на винахід і корисну модель, які 
на сьогодні ефективно захищаються в 
судах, є і предметом судової експерти-
зи з питань інтелектуальної власності 
(спеціальності 13.3) [16, 17]. 

Таким чином, можна стверджувати, 
що в Україні, як і в більшості сучасних 
держав світу, існують розвинені зако-
нодавчі та інституційні механізми за-
хисту права на такі об’єкти інтелекту-
альної власності, як винахід і корисна 
модель, посилені загальними і спеці-
альними міжнародними договорами і 
документами і міжнародними інсти-
туціями (WIPO і ін.). Разом із тим, при 
здійсненні патентування винаходів 
і корисних моделей в Україні, як і за 

кордоном, виникає низка суперечли-
вих питань, зумовлених: а) складністю 
правової природи права на винахід і 
корисну модель; б) випередженням 
правозастосовної адміністративної та 
судової практики у сфері патентування 
відповідних положень чинного законо-
давства; в) феноменологією «патент-
ного троллінгу» в патентній практиці.

Останню тезу наглядно демонструє 
правотворча, правозастосовна та судо-
ва практика щодо забезпечення вимо-
ги єдиності винаходу (корисної моделі) 
та надання практичних рекомендації 
при складанні формули винаходу (ко-
рисної моделі). Як відомо, при патенту-
ванні декількох винаходів вони можуть 
бути об’єднані в одну заявку, що дозво-
ляє оптимізувати витрати заявника на 
патентування. Однак, для цього необ-
хідно, щоб винаходи (корисні моделі) 
відповідали вимозі єдиності винаходу. 
Відповідно до положень теорії філосо-
фії, єдиність (з грецької- μονάς; латини 
–unitas) –такий взаємозв’язок певних 
предметів, процесів, який утворює ці-
лісну систему взаємодії, внутрішньо 
стійку в змінах і в той же час увімкнену 
в ширшу систему, в кінцевому рахунку, 
–в складі нескінченного в часі і просто-
рі світу [18].

Вимога щодо єдиності винахід-
ницького задуму та формули винаходу 
(корисної моделі) є дискретною. Так, 
згідно з ч. 4 ст. 12 Закону України «Про 
охорону прав на винаходи та корис-
ні моделі», заявка на винахід повинна 
стосуватися одного або групи винахо-
дів, пов’язаних єдиним винахідниць-
ким задумом (вимога єдиності винахо-
ду); заявка на корисну модель повинна 
стосуватися однієї корисної моделі 
(вимога єдиності корисної моделі) [14].
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У свою чергу, відповідно до пп. 
2.6.1. та 2.6.2. Правил складання і по-
дання заявки на винахід та заявки 
на корисну модель, «група винаходів 
визнається пов’язаною єдиним вина-
хідницьким задумом, якщо має місце 
технічний взаємозв’язок між цими ви-
находами, що виражається однією або 
сукупністю однакових чи відповідних 
суттєвих ознак, які визначають внесок 
у рівень техніки кожного із заявлених 
винаходів, які розглядаються в сукуп-
ності. Визначення того, чи є група ви-
находів настільки взаємопов’язаною, що 
вона утворює єдиний винахідницький 
задум, повинно проводитись незалежно 
від того, заявляються ці винаходи в ок-
ремих пунктах або як альтернатива в 
одному пункті формули винаходу» [15].

При цьому, відповідно до змісту 
п. 2.6.3. Правил складання і подання 
заявки на винахід та заявки на корис-
ну модель, вимога єдиності винаходу 
визнається дотриманою за наступних 
вичерпних умов:

«заявка стосується одного вина-
ходу, тобто одного продукту, процесу 
(способу), у тому числі нового застосу-
вання відомого продукту чи процесу; 

заявка стосується одного винаходу, 
який охарактеризований з розвитком 
або уточненням окремих конкретних 
варіантів його здійснення, що не супро-
воджується заміною чи вилученням ок-
ремих ознак, наведених у незалежному 
пункті формули винаходу;

заявка стосується групи винаходів, 
які пов’язані єдиним винахідницьким за-
думом» [15].

Вимозі єдиності може відповідати 
також група винаходів, зокрема, якщо 
заявка стосується: «винаходів, один з 
яких призначений для одержання (ви-
готовлення) іншого, наприклад, при-

стрій або речовина та процес одержання 
(виготовлення) зазначеного пристрою 
або речовини в цілому чи їх частини; 
винаходів, один з яких призначений для 
здійснення іншого, наприклад, процес і 
пристрій для здійснення зазначеного 
процесу в цілому чи однієї з його дій; 
винаходів, один з яких призначений 
для використання іншого (в іншому), 
наприклад процес або пристрій та його 
частина; процес і речовина, яка призна-
чена для використання в зазначеному 
процесі; нове застосування відомого 
пристрою або речовини та процес з їх 
новим застосуванням; нове застосуван-
ня відомого пристрою або речовини та 
пристрій або композиція, складовою 
частиною яких вони є, тощо; винаходів, 
які є об’єктами одного виду, однакового 
призначення і які забезпечують одер-
жання одного і того самого технічного 
результату (варіанти)» [15].

Відповідно до п. 2.7. Правил скла-
дання і подання заявки на винахід та 
заявки на корисну модель, заявка на ко-
рисну модель повинна стосуватися од-
нієї корисної моделі. Вимога єдиності 
корисної моделі визнається дотрима-
ною, якщо: «1) заявка стосується однієї 
корисної моделі, тобто одного продук-
ту, процесу (способу), у тому числі но-
вого застосування відомого продукту 
чи процесу; 2) заявка стосується однієї 
корисної моделі, яка охарактеризована 
з розвитком або уточненням окремих 
конкретних варіантів її здійснення, 
що не супроводжується зміною чи ви-
лученням окремих ознак, наведених у 
незалежному пункті формули» [15].

Тобто, вимогу єдиності винаходу 
дотримано, якщо між групою винахо-
дів існує хоча б одна однакова чи від-
повідна суттєва ознака, що визначає 
внесок у рівень техніки. 
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Слід зазначити, що відсутність 
єдиності винаходу може бути очевид-
ною a priori, тобто до розгляду пунктів 
формули рівня техніки. Отже, якщо 
існують однакові ознаки, відповідно, 
групу винаходів визнають як таку, що 
є пов’язаною єдиним винахідницьким 
задумом, і якщо такі ознаки відсутні – 
як таку, що не є пов’язаною єдиним 
винахідницьким задумом.

Крім того, відсутність єдиності ви-
находу може бути виявлена a posteriori, 
тобто після порівняння з відомостями, 
розкритими в документах рівня тех-
ніки. Так, може виявитися, що з рівня 
техніки вже відомі однакові ознаки, на-
явність яких дозволяла a priori визнати 
групу винаходів як таку, що є пов’яза-
ною єдиним винахідницьким задумом. 
У цьому випадку, хоча ці ознаки і є 
однаковими для групи винаходів, за-
значена група винаходів не може бути 
визнана пов’язаною єдиним винахід-
ницьким задумом, оскільки однакові 
ознаки відомі з рівня техніки та не ви-
значають внесок у рівень техніки.

Якщо під час експертизи заявки 
буде виявлено порушення вимоги 
єдиності, заявнику буде запропоно-
вано обрати один з винаходів для по-
дальшого розгляду. Якщо заявник не 
робить такий вибір, то розглядається 
винахід, зазначений у формулі пер-
шим. Розглянемо конкретні приклади, 
пов’язані з реалізацією відповідних 
вимог нормативно-правових актів і 
теоретичних сентенцій у досліджува-
ній нами сфері. 

Приклад 1. 
Формула має наступний вигляд:
Спосіб місцевого лікування гній-

них ран, що включає проведення хі-
рургічної обробки та вплив на поверх-
ню рани лікарським препаратом, який 

відрізняється тим, що як лікарський 
препарат використовують розчин «Х».

Спосіб місцевого лікування гній-
них ран, що включає проведення хі-
рургічної обробки та вплив на поверх-
ню рани лікарським препаратом, який 
відрізняється тим, що як лікарський 
препарат використовують розчин «Y».

Варіант 1
З рівня техніки відома можливість 

місцевого лікування гнійних ран із 
застосуванням розчинів, але не відо-
ме застосування саме розчинів «Х» та 
«Y» для місцевого лікування гнійних 
ран. При цьому розчини «Х» та «Y» не 
мають спільних ознак в хімічній будо-
ві активних агентів, що входять до їх 
складу, які б визначали їх терапевтичну 
ефективність щодо лікування гнійних 
ран. Отже, вказану групу винаходів не 
можна визнати як таку, що є пов’яза-
ною єдиним винахідницьким задумом.

Відтак, вказана група винаходів 
має бути поділена на наступні:

Винахід 1:
Спосіб місцевого лікування гній-

них ран, що включає проведення хі-
рургічної обробки та вплив на поверх-
ню рани лікарським препаратом, який 
відрізняється тим, що як лікарський 
препарат використовують розчин «Х».

Винахід 2:
Спосіб місцевого лікування гній-

них ран, що включає проведення хі-
рургічної обробки та вплив на поверх-
ню рани лікарським препаратом, який 
відрізняється тим, що як лікарський 
препарат використовують розчин «Y».

Варіант 2 
З рівня техніки відома можливість 

місцевого лікування гнійних ран із за-
стосуванням розчинів, але не відоме 
застосування саме розчинів «Х» та «Y» 
для місцевого лікування гнійних ран. 
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При цьому розчини «Х» та «Y» мають 
спільні ознаки в хімічній будові актив-
них агентів, що входять до їх складу, 
які визначають їх терапевтичну ефек-
тивність щодо лікування гнійних ран.

Відтак, оскільки розчини «Х» та 
«Y» мають спільну структуру, яка є 
невідомою з рівня техніки, зазначена 
спільна структура є суттєвою ознакою, 
що визначає внесок у рівень техніки 
кожного із заявлених винаходів. Отже, 
вказану групу винаходів можна визна-
ти як таку, що є пов’язаною єдиним 
винахідницьким задумом.

Приклад 2
Формула має наступний вигляд:
Речовина Х, що має структурну 

формулу (І).
Спосіб одержання речовини Х.
Фармацевтична композиція для 

лікування запальних захворювань, що 
містить як активний агент речовину Х.

Спосіб лікування запальних захво-
рювань, що передбачає застосування 
фармацевтичної композиції за п. 3.

Варіант 1
З рівня техніки відома речовина Х, 

а також спосіб її одержання, але неві-
домою є фармацевтична композиція 
та спосіб лікування запальних захво-
рювань.

Тобто спільна ознака «речовина 
Х» не є ознакою, що визначає внесок 
у рівень техніки кожного із заявлених 
винаходів. Отже, вказану групу вина-
ходів не можна визнати як таку, що є 
пов’язаною єдиним винахідницьким 
задумом.

Відтак, вказана група винаходів 
має бути поділена на такі:

Винахід 1:
Речовина Х, що має структурну 

формулу (І).
Спосіб одержання речовни Х.

Винахід 2:
Фармацевтична композиція для 

лікування запальних захворювань, що 
містить як активний агент речовну Х.

Спосіб лікування запальних захво-
рювань, що передбачає застосування 
фармацевтичної композиції за п. 1.

Варіант 2
З рівня техніки невідома речовина 

Х, спосіб її одержання, фармацевтич-
на композиція та спосіб лікування за-
пальних захворювань.

Тобто спільна ознака «речовина 
Х» є ознакою, що визначає внесок у 
рівень техніки кожного із заявлених 
винаходів. Отже, вказану групу ви-
находів можна визнати як таку, що є 
пов’язаною єдиним винахідницьким 
задумом.

Приклад 3.
Формула має наступний вигляд:
Спосіб лікування гіперсекреції сли-

зу в легенях, який включає введення 
терапевтично ефективної кількості спо-
луки А, пацієнту, що страждає на гіпер-
секрецію слизу в дихальних шляхах.

Спосіб  in vitro  скринінгу засобів, 
що мають бути випробувані, для вияв-
лення сполук А, що інгібують гіперсе-
крецію слизу, який включає:

(і) введення моделі  in vitro  пролі-
ферації келихоподібних клітин у кон-
такт з випробуваним засобом; і

(іі) оцінювання проліферації кели-
хоподібних клітин;

причому зниження проліферації ке-
лихоподібних клітин свідчить про тера-
певтичний потенціал даного засобу.

З рівня техніки сполуки А як такі є 
відомими. При цьому лікування гіпер-
секреції слизу в легенях, що передбачає 
застосування таких сполук є невідо-
мим. Отже, хоча і в п.1, і в п. 2 йдеть-
ся про сполуки А, однак вони відомі з 
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рівня техніки, тому зазначена ознака 
не є ознакою, що визначає внесок у 
рівень техніки кожного із заявлених 
винаходів. Крім того, суттєвою озна-
кою винаходу за п. 1 є те, що сполука 
А є ефективною щодо лікування гіпер-
секреції слизу в легенях. У той же час 
суттєвими ознаками винаходу за п. 2 
формули є спостерігання щодо впливу 
випробуваних засобів на проліферацію 
келихоподібних клітин під час відбору. 
Тобто, a priori вказану групу винаходів 
не можна визнати як таку, що є пов’яза-
ною єдиним винахідницьким задумом. 
Разом із тим, якщо до п. 2 буде внесено 
безпосередню вказівку, що виявлені за 
допомогою запропонованого способу 
скринінгу сполуки А призначені саме 
для наступного використання у ліку-
ванні гіперсекреції слизу за п. 1, групу 
винаходів буде визнано пов’язаною 
єдиним винахідницьким задумом.

Тобто, з метою дотримання вимо-
ги єдності, п. 2 формули слід викласти 
наступним чином:

2. Спосіб in vitro скринінгу засобів, 
що мають бути випробувані, для вияв-
лення сполук А, що інгібують гіперсе-
крецію слизу, для використання у спо-
собі за п. 1, який включає:

(і) введення моделі  in vitro  пролі-
ферації келихоподібних клітин у кон-
такт з 

випробуваним засобом; і
(іі) оцінювання проліферації кели-

хоподібних клітин;
причому зниження проліферації ке-

лихоподібних клітин свідчить про тера-
певтичний потенціал даного засобу.

Приклад 4
Формула має наступний вигляд:
Застосування сполук загальної 

формули (І) для лікування ракових за-
хворювань.

Застосування сполук А1, А2, А3 (що 
підпадають під загальну формулу (І), 
тобто мають спільні структурні еле-
менти) для лікування ракових захво-
рювань.

Варіант 1
З рівня техніки невідоме застосу-

вання сполук загальної формули (І), 
зокрема і сполук А1, А2, А3, для ліку-
вання ракових захворювань.

Тобто, оскільки задіяні в пп. 1 та 2 
сполуки мають спільні структурні еле-
менти та терапевтичну активність, яка 
є невідомою з рівня техніки, зазна-
чена активність є суттєвою ознакою, 
що визначає внесок у рівень техніки 
кожного із заявлених винаходів. Отже, 
вказану групу винаходів можна визна-
ти як таку, що є пов’язаною єдиним 
винахідницьким задумом.

Варіант 2
З рівня техніки відоме застосуван-

ня окремих сполук, інших, ніж сполуки 
А1, А2, А3, що охоплюються загальною 
формулою (І), для лікування ракових 
захворювань. При цьому невідоме за-
стосування сполук А1, А2, А3, для ліку-
вання ракових захворювань.

Тобто, оскільки задіяні в пп. 1 та 2 
сполуки мають спільні структурні еле-
менти та терапевтичну активність, які 
є відомими з рівня техніки, зазначені 
ознаки не є ознаками, що визнача-
ють внесок у рівень техніки кожного 
із заявлених винаходів. Отже, вказану 
групу винаходів не можна визнати як 
таку, що є пов’язаною єдиним вина-
хідницьким задумом.

Крім того, спільним для заявлених 
в п. 2 формули винаходів є те, що вони 
стосуються придатних для лікування 
раку сполук, які охоплюються загаль-
ною формулою (І), при цьому дещо 
відрізняються між собою структурною 
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формулою, але мають спільні струк-
турні елементи. Але з рівня техніки 
сполуки, що мають в своїй структурі 
такі ж структурні елементи, та їх за-
стосування, вже відомі.

Таким чином, в п. 2 заявлено за-
стосування одразу 3 різних сполуки.

Відтак, п. 2 формули можна поді-
лити на 3 окремих винаходи, залежно 
від структури застосовуваних сполук. 

Отже, як видно з вищенаведених 
прикладів, перевірку єдності здійсню-
ють не лише між незалежними пунк-
тами, а також і між альтернативами в 
одному пункті формули.

Водночас, слід звернути увагу, що 
між альтернативами в одному пункті 
формули може бути порушено як вимо-
гу єдності винаходу (ч. 4 ст. 12 Закону), 
так і вимогу п. 7.3.2. Правил складання, 
згідно з якою незалежний пункт фор-
мули винаходу повинен стосуватися 
лише одного винаходу або групи вина-
ходів, заявлених як альтернатива. 

При цьому, згідно з п. 7.3.4. Правил 
складання, незалежний пункт форму-
ли винаходу не визнається таким, що 
стосується одного винаходу (корисної 
моделі), якщо він містить: 

• викладені як альтернатива оз-
наки, які не забезпечують одержання 
того самого технічного результату, або 
викладені як альтернатива групи оз-
нак, причому кожна з альтернативних 
груп включає кілька функціонально са-
мостійних ознак, у тому числі, коли ви-
бір однієї з таких альтернативних оз-
нак залежить від вибору, який зроблено 
щодо іншої (інших) ознаки (ознак);

• характеристику винаходів, 
які стосуються об’єктів різного виду 
чи сукупності засобів, кожний з яких 
має своє власне призначення, а в ці-

лому зазначена сукупність не реалізує 
спільного призначення.

Розглянемо приклади.
Приклад 1
Формула має наступний вигляд:
Спосіб лікування опіків очей і ка-

таракти шляхом призначення очних 
крапель, які містять активну речовину 
А, що володіє антиоксидантною, репа-
ративною, ранозагоювальною і про-
тизапальною дією, який відрізняєть-
ся тим, що призначають закапування 
очей розчином речовини А 3 рази на 
добу, при опіках – протягом 14 діб, а 
при катаракті – протягом 28 діб.

Варіант 1
В формулі заявлені способи лі-

кування одразу двох різних станів, а 
саме: опіків очей та катаракти, тобто 
викладені як альтернатива ознаки, які 
не забезпечують одержання того само-
го технічного результату. При цьому з 
рівня техніки невідоме застосування 
розчину речовини А для лікування за-
значених захворювань. 

Отже, оскільки для лікування вка-
заних різних захворювань задіяний 
розчин речовини А, застосування якого 
є невідомим з рівня техніки, застосу-
вання такого розчину є суттєвою озна-
кою, що визначає внесок у рівень тех-
ніки кожного із заявлених винаходів. 
Отже, вказану групу винаходів можна 
визнати як таку, що є пов’язаною єди-
ним винахідницьким задумом.

Разом з тим, оскільки в формулі за-
явлені способи лікування одразу двох 
різних станів, а саме: опіків очей та 
катаракти, з метою дотримання умови 
п. 7.3.2. Правил складання, зазначені в 
формулі об’єкти слід викласти в окре-
мих незалежних пунктах формули на-
ступним чином:
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1. Спосіб лікування опіків очей 
шляхом призначення очних крапель, 
які містять активну речовину А, що 
має антиоксидантну, репаративну, ра-
нозагоювальну і протизапальну дію, 
який відрізняється тим, що признача-
ють закапування очей розчином речо-
вини А 3 рази на добу протягом 14 діб. 

2. Спосіб лікування катаракти шля-
хом призначення очних крапель, які 
містять активну речовину А, що має 
антиоксидантну, репаративну, раноза-
гоювальну і протизапальну дію, який 
відрізняється тим, що призначають 
закапування очей розчином речовини 
А 3 рази на добу протягом 28 діб.

Варіант 2
З рівня техніки відоме застосуван-

ня розчину речовини А для лікування 
зазначених захворювань. 

Отже, оскільки для лікування вка-
заних різних захворювань задіяний 
розчин речовини А, застосування якого 
є відомим з рівня техніки, застосування 
такого розчину не є суттєвою ознакою, 
що визначає внесок у рівень техніки 
кожного із заявлених винаходів. Отже, 
вказану групу винаходів не можна ви-
знати як таку, що є пов’язаною єдиним 
винахідницьким задумом.

Відтак, вказана група винаходів 
має бути поділена на такі:

Винахід 1:
Спосіб лікування опіків очей шля-

хом призначення очних крапель, які 
містять активну речовину А, що має 
антиоксидантну, репаративну, раноза-
гоювальну і протизапальну дію, який 
відрізняється тим, що призначають 
закапування очей розчином речовини 
А 3 рази на добу протягом 14 діб.

Винахід 2:
Спосіб лікування катаракти шля-

хом призначення очних крапель, які 

містять активну речовину А, що має 
антиоксидантну, репаративну, раноза-
гоювальну і протизапальну дію, який 
відрізняється тим, що призначають 
закапування очей розчином речовини 
А 3 рази на добу протягом 28 діб.

Приклад 2
Формула має наступний вигляд:
Застосування сполуки А для ви-

користання у одержанні лікарського 
засобу для лікування у індивіда-лю-
дини хронічної інфекції за допомо-
гою способу, що включає: визначення 
генотипу індивіду…, і застосування 
схеми лікування на основі одержаного 
генотипу, де, якщо генотип є гомози-
готним …, то схема лікування включає 
введення індивіду сполуки А у комбі-
нації зі сполукою В, і де, якщо генотип 
суб’єкта є гетерозиготним …, то схема 
лікування включає введення індивіду 
сполуки А у комбінації зі сполукою С.

Варіант 1
В формулі передбачений вибір тієї 

чи іншої схеми лікування хронічної 
інфекції із застосуванням сполуки А у 
комбінації зі сполукою В або С, залеж-
но від визначеного генотипу індивіду. 
При цьому з рівня техніки невідоме 
застосування сполуки А для лікування 
хронічної інфекції. 

Тобто застосування сполуки А для 
лікування хронічної інфекції є суттє-
вою ознакою, що визначає внесок у 
рівень техніки кожного із заявлених 
винаходів. Отже, вказану групу ви-
находів можна визнати як таку, що є 
пов’язаною єдиним винахідницьким 
задумом.

Разом із тим, оскільки в формулі 
передбачений вибір тієї чи іншої схе-
ми лікування хронічної інфекції із за-
стосуванням сполуки А у комбінації зі 
сполукою В або С, залежно від визна-
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ченого генотипу індивіду, тобто ви-
кладені як альтернатива групи ознак, 
причому кожна з альтернативних груп 
включає кілька функціонально само-
стійних ознак, у тому числі, коли вибір 
однієї з таких альтернативних ознак 
залежить від вибору, який зроблено 
щодо іншої (інших) ознаки (ознак), 
з метою дотримання умови п. 7.3.2. 
Правил складання і подання заявки на 
винахід та заявки на корисну модель, 
зазначені в формулі об’єкти слід ви-
класти в окремих незалежних пунктах 
формули наступним чином:

1. Застосування сполуки А для ви-
користання у одержанні лікарського 
засобу для лікування у індивіда-лю-
дини хронічної інфекції за допомо-
гою способу, що включає: визначення 
генотипу індивіду…, і застосування 
схеми лікування на основі одержаного 
генотипу, де, якщо генотип є гомози-
готним …, то схема лікування включає 
введення індивіду сполуки А у комбі-
нації зі сполукою В.

2. Застосування сполуки А для ви-
користання у одержанні лікарського 
засобу для лікування у індивіда-лю-
дини хронічної інфекції за допомо-
гою способу, що включає: визначення 
генотипу індивіду…, і застосування 
схеми лікування на основі одержаного 
генотипу, де, якщо генотип є гетерози-
готним …, то схема лікування включає 
введення індивіду сполуки А у комбі-
нації зі сполукою С.

Варіант 2
З рівня техніки відоме застосуван-

ня сполуки А для лікування хронічної 
інфекції. 

Тобто застосування сполуки А для 
лікування хронічної інфекції не є сут-
тєвою ознакою, що визначає внесок у 
рівень техніки кожного із заявлених 

винаходів. Отже, вказану групу вина-
ходів не можна визнати як таку, що є 
пов’язаною єдиним винахідницьким 
задумом.

Відтак, вказана група винаходів 
має бути поділена на такі:

Винахід 1:
Застосування сполуки А для ви-

користання у одержанні лікарського 
засобу для лікування у індивіда-лю-
дини хронічної інфекції за допомо-
гою способу, що включає: визначення 
генотипу індивіду…, і застосування 
схеми лікування на основі одержаного 
генотипу, де, якщо генотип є гомози-
готним …, то схема лікування включає 
введення індивіду сполуки А у комбі-
нації зі сполукою В.

Винахід 2:
Застосування сполуки А для ви-

користання у одержанні лікарського 
засобу для лікування у індивіда-лю-
дини хронічної інфекції за допомо-
гою способу, що включає: визначення 
генотипу індивіду…, і застосування 
схеми лікування на основі одержаного 
генотипу, де, якщо генотип є гетерози-
готним…, то схема лікування включає 
введення індивіду сполуки А у комбі-
нації зі сполукою С.

Приклад 3
Формула має наступний вигляд:
Фармацевтична композиція або лі-

карський засіб, що відрізняється тим, 
що зазначена фармацевтична ком-
позиція або лікарський засіб містить 
сполуку А.

В формулі заявлені одразу 2 об’єк-
ти різного виду кожний з яких має своє 
власне призначення, а в цілому зазна-
чена сукупність не реалізує спільного 
призначення: «фармацевтична ком-
позиція» (склад, з якого у подальшому 
виготовляють лікарський препарат) та 
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«лікарський засіб» (готовий до вико-
ристання лікарський препарат).

Отже, за умови, що з рівня техніки 
фармацевтичні продукти, що містять 
сполуку А, невідомі, з метою дотри-
мання вимог п. 7.3.2. Правил складан-
ня, зазначені в формулі об’єкти слід ви-
класти в окремих незалежних пунктах:

1. Фармацевтична композиція, яка 
містить сполуку А.

2. Лікарський засіб, який містить 
сполуку А.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Підсумовуючи ви-
щевикладене, можна зробити наступ-
ні висновки. Якщо в формулі винаходу 
було виявлено порушення вимог ч. 4 
ст. 12 Закону, то заявник може подати 
виділену(і) заявку(и) на винахід або 
винаходи, що були виключені з по-
точної заявки. Якщо ж, в формулі ви-
находу було виявлено лише порушен-
ня вимог п. 7.3.2. Правил складання, 
заявник може подати відкориговану 
формулу винаходу, але при цьому слід 
врахувати, що внаслідок коригування 
може збільшитися кількість незалеж-
них пунктів формули.

Аналіз нормативних джерел, ви-
кладений у цій публікації, приклади 
складання формули винаходу (корис-
ної моделі) та виявлення й система-
тизація особливостей формулювання, 
буде корисним винахідникам, патент-
ним повіреним, судовим експертам, а 
також іншим спеціалістам, що працю-
ють в сфері інтелектуальної власності. 
Використання наданих рекомендацій 
підвищить якість заявочних докумен-
тів, полегшить роботу експертів при 
проведенні експертиз винаходів (ко-
рисних моделей).
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ 
ЕКСПЕРТИЗ ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВИТРАТ 
РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ НА 
ОСНОВІ МОДЕЛІ COCOMO II  ЗА УМОВ 

ОБМЕЖЕНИХ ВХІДНИХ ДАНИХ

Анотація. Важливою складовою інформаційних (автоматизованих) систем 
управління є прикладне програмне забезпечення – програми, що призначені для ре-
алізації конкретних задач опрацювання даних, які користувач розв’язує в ході своєї 
діяльності (їх поділяють на прикладні програми загального і спеціального призна-
чення). Розробка програмного забезпечення з метою створення необхідних умов для 
вдосконалення системи управління прийняття рішень, забезпечення актуальним 
потребам діяльності установ, підвищення оперативності прийняття рішень, на сьо-
годні є актуальним питанням. 

Щодо галузі інформаційних технологій, то результатом інтелектуальної праці 
програмного забезпечення виступають комп’ютерні програми, бази даних. В ме-
жах питань права інтелектуальної власності до об’єктів авторського права належать 
комп’ютерні програми; компіляції даних (бази даних). 

На сьогоднішній день в Україні відсутні єдині методичні підходи проведення су-
дових експертиз (експертних досліджень) з незалежної оцінки об’єктів авторського 
права, зокрема, що стосуються комп’ютерних програм та баз даних. Це призводить 
до використання експертами різних методів та алгоритмів, що в деяких випадках 
суперечать або виключають використання один одного, що обумовлює необхідність 
призначення повторних судових експертиз та затягування строків вирішення справ 
судами України. 

В силу специфіки створення програмного забезпечення, процес розробки є до-
сить дорогим, тривалим та важко передбачуваним. За таких обставин, створення ре-
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комендацій щодо розрахунку трудовитрат розробки програмних продуктів на основі 
COCOMO ІІ (за умов обмежених вхідних даних), особливостей проведення експерт-
них досліджень є необхідною умовою для забезпечення принципу об’єктивності у 
судовій експертизі.

Ключові слова: вихідний код, інформаційна (автоматизована) система, про-
грамний продукт, прикладне програмне забезпечення, судова експертиза, трудо-
витрати, Cocomo II.
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FEATURES OF FORENSIC EXPERTISE 
EXAMINATION OF THE DETERMINATION  
OF LABOR DEVELOPMENT PROGRAMS  

ON THE BASIC COCOMO II MODEL UNDER 
LIMITED INPUT DATA

Abstract. Analysis of research and publications indicates that to this issue is receiving 
some attention. An important component of information (automated) management sys-
tems is application software –programs that are designed to perform specific data process-
ing tasks that the user solves in the course of their activities (they are divided into general 
and special purpose applications). The development of software to create the necessary 
conditions for improving the decision-making management system, ensuring the urgent 
needs of institutions, increasing the speed of decision-making, is today a pressing issue.

As for information technology, computer software and databases are the result of in-
tellectual work of software. Copyright applications include computer programs within the 
scope of intellectual property rights; compilation of data (databases).

To date, there are no uniform methodological approaches to conducting forensic (ex-
pert) studies on the independent assessment of copyright in Ukraine, in particular con-
cerning computer programs and databases. This leads to the use by experts of different 
methods and algorithms, which in some cases contradict or exclude the use of each other, 
which necessitates the appointment of repeated judicial examinations and delaying the 
time limits for settling cases by the courts of Ukraine.
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Due to the specifics of the software creation, the development process is quite ex-
pensive, time consuming and difficult to predict. In such circumstances, making recom-
mendations for calculating the cost of developing software products based on COCOMO II 
(subject to limited input), the specifics of expert research is a prerequisite for ensuring the 
principle of objectivity in forensic expertise.

Keywords: source code, information (automated) system, software product, applica-
tion software, forensic expertise, labour costs, Cocomo II.

Постановка задачі. Метою робо-
ти є опис рішення проблемних питань 
під час проведення судових експертиз 
(експертних досліджень) з метою ви-
конання певного експертного завдан-
ня експертами [1-7; 5] щодо визначен-
ня трудовитрат розробки програмних 
продуктів на основі моделі Cocomo II 
(за умов обмежених вхідних даних).

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Аналіз досліджень і 
публікацій свідчить про те, що даному 
питанню приділяється певна увага.

Оцінка трудовитрат програмно-
го забезпечення є однією з ключових 
фінансових проблем, які виникають в 
процесі створення та розвитку інфор-
маційних технологій [3, 7], відносить-
ся до імовірнісних тверджень.

У експертній практиці на даний 
час відсутні затверджені методики 
проведення судових експертиз щодо 
дослідження розрахунку трудовитрат 
розробки комп’ютерних програм, баз 
даних як об’єктів авторського права на 
основі аналізу показників вихідного 
коду програмного продукту.

Стосовно процесу проектування, 
поділяють існуючи моделі оцінювання 
трудовитрат програмного забезпечен-
ня на групи. 

Модель СОСОMO була представле-
на як альтернативна реалізація моделі 
Путнем і застосована в комплексі SLIM 
Estimate для оцінки вартості програм-
ного забезпечення. Обмеженням цієї 

моделі є те, що вона може бути вико-
ристана, якщо передбачувані витрати 
на створення програмного забезпе-
чення більше 20 людино-місяців. У 
цілому вважається, що для невеликих 
проектів застосування високих рівнів 
оцінювання COCOMO неефективне, а 
базовий рівень дає недостатню точ-
ність. Для комерційних застосувань 
метод COCOMO дає, як правило, зави-
щені оцінки, тому його застосовують 
більше в проектах, що відносяться до 
програмного забезпечення інженер-
них розрахунків [7]. Модель COCOMOII 
є найбільш сучасною: підтримує під-
ходи щодо застосуванням комерцій-
них готових продуктів, варіанти част-
кового повторного та модифікованого 
коду; керований ризиками і спільний 
програмний процес; враховує зрілість 
програмних процесів тощо.

Найпопулярнішою серед алгорит-
мічних моделей є сімейство моделей 
COCOMO (Constructive Cost Model), 
створене у 1981 р. Модель використо-
вує формулу регресії з параметра-
ми, визначеними з даних, зібраних 
по ряду проектів. Відомі модифікації 
COCOMO у вигляді сімейства моделей 
COCOMO ІІ [7], що створені у 1999  р. 
Основними відмінностями COCOMO ІІ 
від COCOMO є використання для оці-
нювання складності вхідних даних у 
вигляді функціональних точок, оціню-
вання елементів повторного викори-
стання та інтеграції програмних про-
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дуктів, об’єктно-орієнтовані підходи 
до оцінки компонентів програмного 
забезпечення та ін. 

Вибір того або іншого виду моде-
лі СOCOMO II для оцінки трудовитрат 
розробки програмного забезпечення 
залежить від типу проекту і стадії роз-
робки [7]. На ранніх стадіях розробки 
проекту застосовують модель ком-
позиції додатків  – ACM (Application 
Composition Model), яка придатна для 
використання у проектах, що розро-
бляються з використанням сучасних 
інструментальних засобів, основаних 
на об’єктно-орієнтованих технологіях. 
Модель раннього проектування – EDM 
(Early Design Model) включає вивчення 
альтернативної архітектури і концеп-
цій роботи. На цій стадії недостатньо 
загального опису проекту, потрібно 
деталі. Придатна для приблизного оці-
нювання витрат на розробку проекту 
до того, як була визначена його архі-
тектура. Може застосовуватися для 
техніко-економічного обґрунтування 
витрат на створення ПЗ, а також для 
розподілу витрат по стадіях розроб-
ки. Пост-архітектурна модель  – PAM 
(Post Architecture Model) пов’язана з 
реальною розробкою і експлуатаці-
єю програмного продукту. Ця модель 
працює найефективніше. Між різними 
моделями існує певна схожість. Кожна 
модель оцінювання має свої переваги 
та недоліки [7].

Існують й інші підходи щодо вста-
новлення показників трудовитрат, але 
вони ґрунтуються на базових нормах, 
які встановлюються на основі до-
слідно-статистичних або експертних 
норм, які коректуються на показники 
складності програм. Але такі норми не 
враховують кваліфікацію програмістів 
та аналітиків, умови розробки тощо.

На сьогодні розрахунок трудови-
трат розробки програмного забезпе-
чення інформаційних систем на прак-
тиці проводиться в основному на базі 
експертних оцінок. Існує можливість 
для крупних проектів для розрахун-
ку орієнтовних трудовитрат розробки 
програмного забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Під 
час проведення експертиз (експертних 
досліджень) з метою виконання певно-
го експертного завдання експертами 
[5] щодо визначення трудовитрат роз-
робки програмних продуктів на основі 
моделі Cocomo II виникають ситуації 
обмежених вхідних даних/неможливості 
проведення опитування сторін процесу 
для подальшого визначення коефіцієн-
тів для розрахунку.

Для розрахунків щодо визначення 
трудовитрат розробки програмного 
забезпечення об’єктами дослідження є 
вихідні коди, технічно-експлуатацій-
на та договірна документація.

Обмеження. Слід звернути увагу, 
що варіант розрахунку трудовитрат 
на стадії розробки ПЗ можливий у разі 
наявності змін у вихідному коді. Модель 
COCOMO II існує в трьох видах, адапто-
вана до сучасних методологій розробки 
програмного забезпечення, а також 
придатна для використання зі спіраль-
ною та ітераційною моделями життє-
вого циклу.

Чинниками, що впливають на 
точність оцінки трудовитрат, при ви-
користанні засобів на основі моделі 
COCOMO II, є наступні: правильний 
вибір конкретної реалізації моделі; 
точність калібрування – відповідність 
установок вихідним даним. У зв’язку 
з цим, для застосування засобів пови-
нен використовуватися персонал (екс-
перт, спеціаліст), який не має прямого 
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відношення до процесів проектування 
і розробки ПЗ.

Найбільш фундаментальними роз-
рахунками в моделі COCOMO II є ви-
користання рівняння для оцінки кіль-
кості людино-місяців, необхідних для 
розробки проекту.  Більшість інших 
результатів COCOMO II, в тому числі 
оцінки вимог та технічне обслугову-
вання, є похідними від цієї величини. 
Для розрахунку трудовитрат не-
обхідно визначитись із вхідними 
даними (значення констант, експо-
нент, факторів масштабу, множників 
витрат) в залежності від виду моделі 
COCOMO II. 

Найбільш поширеними є наступні 
одиниці оцінки розміру ПЗ [12]: 

кількість рядків коду (Lines Of Code, 
LOC); 

функціональні точки (Function 
Points, FP);

кількість різних елементів у складі 
управлінської специфікації; 

обсяг документації тощо.
Кількість рядків коду (Lines Of Code, 

LOC; Source Lines of Code, SLOC) є най-
простішою і найпоширенішою серед 
зазначених одиниць виміру. У загаль-
ному випадку LOC означає кількість 
рядків коду на відповідній мові програ-
мування, які мають бути написані для 
того, щоб проект був виконаний [7]. 

Оскільки різні мови програмування 
мають різні можливості і різну про-
дуктивність по вирішенню задач про-
грамування, то одиниці LOC мають 
бути приведені до певної співрозмірної 
величини. Приведення здійснюється з 
використанням таблиць перетворень, 
які періодично поновлюються, щоб вра-
ховувати еволюцію мов програмування 
[7]. Слід звернути увагу, одиниця роз-

міру LOC не відображає функціональні 
властивості коду. 

Рекомендації щодо оцінки факто-
рів адаптованого програмного забезпе-
чення для різних категорій коду (новий, 
повторно використаний, автоматично 
переведений код тощо), використовуючи 
COCOMO II, детально викладено в [7].

У COCOMO II трудовитрати вира-
жаються в людино/місяцях (PM). 

Для розрахунку трудовитрат роз-
робки використовуються наступні фак-
тори масштабу: PREC – Precedentedness 
scale factor (фактор масштабу «Преце-
дентність»)  – наявність досвіду ана-
логічних розробок (Very Low – досвід 
в продукті і платформі відсутні; Extra 
High – продукт і платформа повністю 
знайомі); FLEX – Development Flexibility 
(фактор масштабу «Гнучкість розвит-
ку»)  – гнучкість процесу розробки 
(Very Low – процес строго детерміно-
ваний; Extra High  – визначені тіль-
ки спільні цілі); RESL  – Architecture 
and Risk Resolution scale factor (фактор 
масштабу «Архітектура і дозвіл ризи-
ків») (Very Low – ризики невідомі / не 
проаналізовані; Extra High  – ризики 
дозволені на 100 %); TEAM – Execution 
Time Constraint Cost Driver (обмеження 
по доступності програмного середо-
вища)  – враховує часові ресурси, ви-
користовувані ПЗ при виконанні по-
ставленого завдання; PMAT  – Process 
Maturity scale factor (фактор масштабу 
«Зрілість процесів»)  – технологічна 
зрілість розробки. Детально таблиці 
розрахунку значень факторів масшта-
бу наведено в [7]. 

Параметри вартості (cost drivers) ви-
користовуються для опису характерис-
тик розробки програмного забезпечен-
ня, які впливають на трудовитрати для 
завершення проекту. Всі параметри 
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вартості COCOMO II мають якісні рівні 
рейтингу, які висловлюють вплив пара-
метру на трудовитрат щодо розвитку. Ці 
рейтинги можуть варіюватися від над-
низької (Extra Low, XL) до надвисокої 
(Extra High, XH). Кожен рівень рейтингу 
будь якого мультиплікативного пара-
метру вартості має значення, що на-
зивається множник трудовитрат (effort 
multiplier, EM). Ця схема переводить 
рейтинг параметру вартості в кількіс-
ну величину для використання в моде-
лі. Параметр вартості – це суб’єктивна 
величина, яка оцінює різні тимчасові, 
якісні та ресурсні аспекти розробки ПЗ. 
Кожен з параметрів може бути відка-
лібрований. Калібрування параметрів 
вартості – це коригування значень па-
раметрів, яка впливає на значення тру-
довитрат, і отже на час і вартість, при 
оцінці програмного проекту. Рейтинг 
параметрів вартості заснований на ва-
гомих аргументах. Модель раннього 
проектування та пост-архітектурна мо-
дель відрізняються кількістю мульти-
плікативних параметрів вартості. Є сім 
мультиплікативних параметрів варто-
сті для моделі раннього проектування 
і сімнадцять мультиплікативних пара-
метрів вартості для пост-архітектурної 
моделі.

Масштабні коефіцієнти в екс-
поненті E використовуються тільки 
на рівні проекту. Крім того, один із 
множників трудовитрат, що вико-
ристовується в продукті, необхідний 
графік розробки (Required Development 
Schedule, SCED) використовується тіль-
ки на рівні проекту. Інші мультиплі-
кативні параметри вартості, кожний 
з яких представлений   в продукті як 
множники трудовитрат, і розмір за-
стосовуються до окремих компонентів 
проекту. Модель може бути використа-

на для оцінки трудовитрат для проек-
ту, який має тільки один компонент 
або декількох компонентів.

Існують спеціальні рекомендації з 
використання COCOMO II в розробці 
програмного забезпечення [3].

Аналіз вітчизняної та зарубіжної 
літератури, а також діючих норма-
тивних документів для визначення тру-
довитрат програмного забезпечення 
показує, що традиційні підходи, що за-
сновані на підрахунку кількісних харак-
теристик програми та застосуванні 
визначених Розробником та Замовни-
ком схем або принципів, не є універсаль-
ними і не враховують всіх чинників та 
особливостей досліджуваної задачі.

Наведемо загальний алгоритм роз-
рахунку трудовитрат розробки ПЗ за 
моделлю COCOMO  II (за результатом 
усвідомлення засад та підходів, які 
застосовуються у методиці), щодо по-
слідовності дій експерта, спеціаліста 
(алгоритм дій) та обмеження.

Слід зазначити, що перед почат-
ком дій експерт (спеціаліст), який 
проводить оцінку та калібрування по-
казників для даного проекту, визна-
чається із обмеженнями (виходячи із 
засад методики COCOMO  II), а саме 
експерт має отримати відомості:

Концепція, стратегія, бізнес-план 
проекту КП;

Довідково. Наявність даних доку-
ментів є необхідною, але не критич-
ною для проведення дослідження. У 
випадку їх відсутності проведення до-
слідження вбачається можливим.

Вихідні коди (тексти) комп’ютер-
ної програми у повному обсязі;

Довідково. Наявність даних є необ-
хідною та критичною для проведення 
дослідження. У випадку їх відсутності 
проведення дослідження вбачається 
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не можливим. У випадку дослідження 
багатомодульної/багатокомпонентної 
системи (комплексу), відомості мають 
бути представлені поелементно.

Об’єктні коди комп’ютерної про-
грами у повному обсязі.

Довідково. У випадку наявності 
інсталяційного пакету КП на дослі-
дження мають бути представлена ко-
робкова версія із комплектом техніч-
но-експлуатаційної документації.

Таким чином, експерт під час про-
ведення дослідження:

отримує та вивчає об’єкти та доку-
ментацію, надані на дослідження; 

усвідомлює завдання;
у разі неповного комплекту нада-

них на дослідження об’єктів та доку-
ментації, направляє клопотання про 
надання додаткових матеріалів;

проводить  дослідження;
проводить експерименти (інстру-

ментальне та програмне тестування);
здійснює оцінку отриманих ре-

зультатів, формулює висновки (слід 
звернути увагу, що відповідно до [7] у 
разі нечіткого визначення стану масш-
табуючих факторів та множників ви-
трат виставляється рівень оцінки но-
мінального значення за замовченням);

оформлює Висновок;
здійснює перевірку на обґрунтова-

ність, повноту тощо.
Практика показує, що процес роз-

робки програмного забезпечення досить 
складно піддається нормуванню з вико-
ристанням традиційних формальних 
моделей, що при оцінюванні трудови-
трат часто вимагає додаткового за-
стосування експертних чи інтерваль-
них підходів [3].

Слід звернути увагу, що у випадку 
обмежених вихідних даних та немож-
ливості заповнення експертом опиту-

вальних аркушів для визначення кое-
фіцієнтів для розрахунку, сторона, що 
призначила експертизу, забезпечує 
чітке визначення даних, а саме: 

у разі виконання проектів з модер-
нізації/розробки програмних продуктів 
надається інформація щодо повноти 
виконання вимог існуючого ТЗ на відпо-
відний продукт;

умов використання створеного про-
грамного продукту як об›єкта права ін-
телектуальної власності;

майнових прав державного органу 
на створений програмний продукт як 
на об›єкт права інтелектуальної влас-
ності;

ліцензії або іншого документа, що 
підтверджує правомірність викори-
стання ПП;

стадії та етапи створення продук-
ту;

дані щодо персоналу Розробника, 
враховуючи наступне: чи має розробник 
програм/програмних модулів необхід-
ний персонал виконавців (необхідну за 
складом команду розробників проекту 
по ролях), опит виконання та яка кіль-
кість масштабних проектів з розроб-
ки програмного забезпечення, необхідні 
знання в предметній сфері та забезпе-
чений обладнанням/необхідними про-
грамно-апаратними засобами з роз-
робки, тестування, супроводження ПЗ);

дані щодо вихідного коду в рамках 
розробки комп’ютерних програм/моду-
лів, а саме: код первинний/новостворе-
ний, чи містить адаптований код (моди-
фікований) чи повторно використаний 
код, інструменти щодо розробки;

яку частину коду під час розрахун-
ку показників вихідного коду необхідно 
враховувати, наприклад, чи враховува-
ти засоби тестування, додаткові драй-
вера, ліцензійні ключі, налагоджуваль-
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ний тимчасовий код/налаштування 
інші додаткові засоби, що не включені 
до комплекту постачання програмного 
забезпечення, тощо;

значення показників масштабуючих 
коефіцієнтів (17 факторів);

за допомогою яких спеціалізова-
них засобів розрахунку показників коду 
у відповідності до вимог стандартів/
підходів COCOMO II здійснювати роз-
рахунок показників метаданих вихідних 
кодів тощо.

У разі з’явлення додаткових даних 
необхідним є проведення додаткових 
досліджень. Висновок експерта в да-
ному випадку може бути умовним.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Таким чином, в да-
ній статті проаналізовано обмежен-
ня, особливості проведення судових 
експертиз (експертних досліджень) 
визначення трудовитрат розробки 
програмних продуктів інформаційних 
систем на основі моделі COCOMO II за 
умов обмежених вихідних даних.

Тематика проведених досліджень 
відноситься до галузі дослідження 
об’єктів авторського права та спря-
мована на підвищення ефективності 
наукових досліджень у сфері інфор-
маційних технологій. Узагальнення та 
висновки, надані за результатами до-
слідження, сприятимуть проведенню 
об’єктивних та науково обґрунтованих 
досліджень за напрямком «Інформа-
ційні управляючі системи та техноло-
гії спеціального призначення». 

Перспективою подальших до-
сліджень є задача розробки методи-
ки розрахунку трудовитрат розроб-
ки програмних продуктів на основі 
COCOMO ІІ (при одночасному застосу-
ванні моделі раннього проектування 
та пост-архітектурної моделі).
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ТА ЯКОСТІ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Анотація: У статті акцентовано увагу на специфіці професії юриста, здобуття 
якої є нетиповою, що залежить, передусім, від спеціалізації майбутнього правника. 
Проаналізовано стан та перспективи розвитку юридичної освіти. Висвітлено про-
блемні питання організаційно-правового характеру організації здобуття юридичної 
освіти. Підкреслюється, що європейські університети, прагнучи до найвищого рів-
ня якості, конкурентоспроможності та бездоганності, доступності й демократизму 
у своїй діяльності, зобов’язують Уряди й освітні структури планувати і робити кон-
кретні спільні кроки у створенні єдиної «Європи знань». При цьому їх конкурентоз-
датність підіймається не за рахунок обмежень і контролю з боку держави, а шляхом 
власної трансформації. Ось чому й національна концепція реформування й модер-
нізації юридичної освіти в Україні має також бути спрямована на реалізацію загаль-
ноєвропейських підходів і принципів. В європейських країнах форми організації 
юридичної освіти й підготовки до практичної діяльності різні, вони корелюються 
між собою, але ніде не пов’язані жорстко й безальтернативно, як це пропонується в 
Україні.
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Підкреслено необхідність підвищення якості надання освітніх послуг в Україні 
на прикладі зарубіжних країн. Узагальнено, що національна концепція реформуван-
ня й модернізації юридичної освіти в Україні має також бути спрямована на реалі-
зацію загальноєвропейських підходів і принципів. Висвітлено конкретні проблеми 
щодо забезпечення реалізації принципу ефективності й якості у процесі підготовки 
майбутнього правника.

Авторами запропоновано шляхи вдосконалення системи організації юридичної 
освіти, а також тактики підготовки майбутнього правника. Зроблено висновок, що 
подальші науково-практичні дослідження щодо забезпечення принципу ефектив-
ності та якості у процесі організації юридичної освіти з метою її удосконалення ма-
ють безпосередній вплив як на утвердження прав і свобод окремої людини, так і на 
зміцнення національної безпеки. 

Ключові слова: право, правнича професія, здобуття правничої професії, прин-
ципи здобуття освіти правником, принцип якості, принцип ефективності.
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PROVIDING THE EFFICIENCY AND QUALITY 
PRINCIPLE IN THE LEGAL EDUCATION 

ORGANIZATION PROCESS

Abstract: The article focuses on the specifics of the profession of a lawyer, the 
acquisition of which is atypical, which depends, first of all, on the specialization of the 
future lawyer. The status and prospects of the development of the legal education are 
analyzed. The problems of the organizational and legal nature of the organization of 
obtaining a legal education are covered. It is emphasized that the European universities, 
in pursuit of the highest level of quality, competitiveness and excellence, accessibility and 
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democracy in their work, oblige the Governments and educational structures to plan and 
take concrete joint steps in creating a single “Europe of Knowledge”. At the same time, 
their competitiveness is raised not by restrictions and control by the state, but by their own 
transformation. That is why the national concept of reforming and modernizing the legal 
education in Ukraine should also be aimed at implementing pan-European approaches 
and principles. In the European countries the forms of organization of the legal education 
and training for practice are different, they are correlated with each other, but they are not 
connected in any way rigidly and alternatively, as it is proposed in Ukraine.

The need to improve the quality of the educational services in Ukraine, as exemplified 
by foreign countries, is emphasized. Generally speaking, the national concept of reforming 
and modernizing the legal education in Ukraine should also be aimed at implementing 
pan-European approaches and principles. The specific problems of ensuring the 
implementation of the principle of efficiency and quality in the process of preparing a 
future lawyer are highlighted.

The authors suggest ways to improve the system of organization of the legal education, 
as well as tactics of training the future lawyer. It is concluded that further scientific and 
practical studies on ensuring the principle of efficiency and quality in the process of 
organizing the legal education with a view to improving it have a direct impact on both 
the assertion of the rights and freedoms of the individuals and the strengthening of the 
national security.

Keywords: law, legal profession, acquisition of the legal profession, principles of the 
legal education, quality principle, efficiency principle.

Постановка проблеми. Правни-
ча професія на сьогоднішній день є 
найпопулярнішою серед молоді. Але 
здобуття цієї професії є нетиповим, 
особливим. Це залежить, передусім, 
від спрямованості майбутнього прав-
ника, адже юридична освіта  – це ча-
стина системи спеціалізованої освіти, 
яка забезпечує підготовку правознав-
ців (юристів) для роботи в державному 
апараті, у судах, адвокатурі, народно-
му господарстві, правоохоронних ор-
ганах тощо. Так, наприклад, діяльність 
прокурора суттєво відрізняється від 
діяльності правника, який працює у 
банку або на підприємстві. 

Результати опитування випускни-
ків закладів вищої освіти вказують на 
проблеми як організаційного характе-
ру, так і на проблеми правового забез-
печення організації здобуття правни-
чої освіти. 

Досі жваві дискусії викликає впро-
вадження обов’язкового зовнішнього 
тестування для вступу до магістрату-
ри права, доцільність виділення спе-
ціальних умов доступу до здобуття 
правничої професії, стандартизація 
юридичної освіти. Так, в країні була 
здійснена спроба обмеження доступу 
до правничої професії  – до Верхов-
ної Ради України внесено законопро-
ект «Про юридичну (правничу) осві-
ту і загальний доступ до правничої 
професії» №  7147, зареєстрований 
28.09.2017  р. та альтернативний за-
конопроект «Про юридичну освіту та 
юридичну (правничу) професію» № 
7147-1, зареєстрований 17.10.2017  р. 
(проекти відкликано). На жаль, така 
законодавча ініціатива не дає змоги 
закладам вищої освіти вільно обирати 
форми та методи для формування сві-
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тогляду майбутніх юристів, здійсню-
вати їхню ефективну підготовку. 

Держава також забирає у приват-
них навчальних закладів право віль-
но формувати навчальні програми, 
плани тощо. Згідно зі статтею 3 зако-
нопроекту: «Стандарти вищої освіти 
за спеціальностями «Право», «Міжна-
родне право» розробляє центральний 
орган виконавчої влади у сфері освіти 
і науки з урахуванням пропозицій ор-
ганів самоврядування представників 
правничих (юридичних) професій, 
провідних юридичних шкіл, органів 
самоврядування юридичних шкіл та 
затверджує їх за погодженням з Наці-
ональним агентством із забезпечення 
якості вищої освіти». Така норма сут-
тєво обмежує можливості побудови 
нестандартних підходів у навчанні й 
підготовці правників. 

Натомість європейські університе-
ти, прагнучи до найвищого рівня яко-
сті, конкурентоспроможності та бездо-
ганності, доступності й демократизму 
у своїй діяльності, зобов’язують уряди 
й освітні структури планувати і роби-
ти конкретні спільні кроки у створенні 
єдиної «Європи знань». При цьому їх 
конкурентоздатність підіймається не 
за рахунок обмежень і контролю з боку 
держави, а шляхом власної трансфор-
мації. Ось чому й національна кон-
цепція реформування й модернізації 
юридичної освіти в Україні має також 
бути спрямована на реалізацію загаль-
ноєвропейських підходів і принципів.

В європейських країнах форми 
організації юридичної освіти й підго-
товки до практичної діяльності різні, 
вони корелюються між собою, але ніде 
не пов’язані жорстко й безальтерна-
тивно, як це пропонується в Україні. 
Так, наприклад, у Німеччині відсутня 

процедура акредитації. Рішення про 
утворення університету ухвалює вла-
да відповідної федеральної землі на 
основі визначених потреб та згідно з 
нормами законів про вищу школу. У 
вишах Німеччини акредитують окремі 
навчальні програми, щоб гарантува-
ти якість та ефективність викладан-
ня кожної дисципліни. Акредитацію 
здійснюють різні недержавні агенції, 
які, зі свого боку, теж мають бути акре-
дитовані Німецькою акредитаційною 
радою. 

У Польщі стандарти вищої освіти, 
зокрема, перелік дисциплін, їх ко-
роткий зміст (анотація) та відповідна 
кількість навчальних годин для кож-
ної дисципліни, закріплюються в ак-
тах Міністерства науки і вищої освіти 
та публікуються в Бюлетені публічної 
інформації. Але виші мають право 
формувати та затверджувати власні 
навчальні плани й програми з ураху-
ванням ухвалених стандартів освіти. 
Для всіх спеціальностей, зокрема для 
спеціальності «Право», акредитацію 
здійснює Державна акредитаційна 
комісія, в якій функціонує секція на-
вчальних напрямів у галузі суспільних 
наук і права. Фактично такий самий 
підхід є і в Україні.  

Однак у процесі підготовки прав-
ника, на жаль, не враховано специ-
фіку його майбутньої практичної ді-
яльності у різних галузях, зокрема, у 
галузі економіки, політики, техніки, 
інформатики. Нормативно-право-
вими актами визначається лише ча-
стина правничих професій, таких, як: 
суддя, адвокат, прокурор, нотаріус. А 
таким правничим спеціальностям як 
фахівець з питань фінансового права, 
права, яким регулюється організація 
освіти тощо, законотворці, на жаль, не 
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приділили належної уваги. Хоча запит 
суспільства на таких фахівців є. Отже, 
під час організації освітнього проце-
су слід враховувати сферу діяльності 
майбутнього правника, а також запити 
суспільства. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Науковим фундаментом 
даного дослідження стали праці: Си-
доренко В. В. Розвиток педагогічного 
акмепрофесіогенезу в умовах фор-
мальної і неформальної післядиплом-
ної освіти (2017), Отич О. М. (2018) 
Проблеми і перспективи розвитку осві-
ти в Україні у контексті глобальних 
викликів інформаційного суспільства; 
Молчанової А.О. (2018) Шлях до від-
критої освіти; Отамась І. Г. (2018) Ін-
новаційні технології у сучасному ос-
вітньому просторі тощо.

Метою статті є визначення кри-
теріїв ефективності здобутої професії 
й розроблення механізмів для забез-
печення принципу ефективності здо-
буття правничої професії. 

Виклад основного матеріалу. 
Правові й організаційні питання здо-
буття правничої професії порушува-
лися фахівцями з різних галузей на-
уки: права, педагогіки, державного 
управління тощо. Усі фахівці зазна-
чають про необхідність забезпечен-
ня принципу доступності юридичної 
освіти. Однак принципу ефективності 
здобутої освіти, на жаль, не приділя-
лося уваги. Отже, проблемним питан-
ням є критерії фахівця з права, тобто 
ефективності здобутої освіти, мож-
ливості її ефективно застосовувати у 
практичній діяльності. 

Авторами «Концепції вдоскона-
лення правничої (юридичної) освіти 
для фахової підготовки правників від-
повідно до європейських стандартів 

вищої освіти та правничої професії» 
визначається, що критерієм фаху, от-
риманого у закладах освіти, є успішне 
складання єдиного державного ква-
ліфікаційного іспиту зі спеціальнос-
ті «Право», що є необхідною умовою 
доступу до посад в органах державної 
влади та органах місцевого самовря-
дування, кваліфікаційні вимоги яких 
передбачають наявність вищої юри-
дичної освіти. 

Але різні заклади вищої освіти, що 
готують майбутніх правників, мають 
різні спрямування, умови підготовки 
й відповідно різні результати скла-
дання єдиного іспиту. Не враховано 
й фактор особистості правника, його 
природних здібностей. Подекуди ви-
пускники володіють теоретичними 
знаннями у достатньому обсязі, але 
їхні особисті якості не враховуються. 
Виникає питання, як, виходячи з таких 
рамок, можна готувати справжнього й 
ефективного фахівця з права? 

На нашу думку, вирішенню такої 
проблеми сприятиме створення опти-
мальної моделі викладання навчаль-
них дисциплін з метою найбільш якіс-
ного опанування необхідного масиву 
інформації з певних дисциплін та фор-
мування стійких навичок практичного 
застосування здобутих знань. Украй 
необхідне вільне опанування студен-
тами, які здобувають вищу юридичну 
освіту, стійких навичок застосування 
теоретичних знань у практичній ді-
яльності. До такої думки схилялися Ді-
лейн Р. Свенсон, професор права з Ка-
толицького університету імені Іоанна 
Павла ІІ (Польща), засновник та дирек-
тор Центру вдосконалення юридич-
них навичок (Польща); доктор права 
Джеймс Холмз  Армстейд, професор 
стратегічного планування та міжна-
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родного права Військово-морського 
коледжу у відставці (США); Жан К. Си-
гал, радник з правових питань юри-
дичної фірми Сігал  Капоцці  (США); 
доктор Хана Хорак, завідувач кафедри 
права Загребського університету. Де-
кан Правничої школи ім.  Вашингто-
на та Лі (Лесінгтон, Вірджинія, США) 
доктор Брент  Хелвіг та професор цієї 
ж школи Томас Спіді Райс зосередили 
увагу учасників конференції на суто 
технічному передовому оснащенні 
навчальних аудиторій та приміщень, 
що дає змогу суттєво економити час 
викладачів і студентів, забезпечуючи 
найбільш комфортні умови для на-
вчального процесу. Експерт відділу 
міжнародних зв’язків Загребського 
університету Зілейка  Пітнер допові-
дав про цілком позитивний досвід 
функціонування академічних обмінів 
між країнами програми Еразмус  + та 
країнами-партнерами [2, c. 8–9]. І це є 
беззаперечним. 

У контексті стійкого європейського 
напряму розвитку України та адапта-
ції національних стандартів навчання 
до еталонних моделей, що застосову-
ються у Європейському Союзі у галузі 
освіти, потребують більш детального 
вивчення та перспективного розгля-
ду саме ті європейські стандарти, до 
яких ми прагнемо у галузі юридичної 
освіти. Цікавим і репрезентативним 
для нас є досвід Австрії. Здобути вищу 
юридичну освіту (Rechtwissenschaft) 
в Австрії можливо лише у п’яти уні-
верситетах міст Грац, Лінц, Зальцбург, 
Інсбрук та Відня. Для порівняння кіль-
кість вищих навчальних закладів, які 
дають змогу здобути юридичну освіту, 
в Україні нині сягає майже 300, у Поль-
щі їх налічується лише 25 (із них 10 – 
приватні), у Німеччині – 44 (із них – 1 

приватний), у Франції – близько 80, у 
Великій Британії – 97 і навіть у Сполу-
чених Штатах Америки їх менше 200. 
Прирівняною до юридичної є освіта, 
яка здобувається в економічному уні-
верситеті Відня за фахом «Економічне 
право» (Wirtschaftsrecht) [2]. Дуже важ-
ливим випробуванням у житті студен-
тів Австрії є STEOP-фаза професійного 
орієнтування та входження у навчаль-
ний процес [3]. Особи, які не склали 
два іспити через 6 місяців навчання на 
цій фазі, позбавляються права навча-
тися у цьому університеті довічно [4]. 
Навчання в університеті починаєть-
ся з так званого вводного етапу, мета 
якого – допомогти студентам-першо-
курсникам освоїтися. У цьому  їм  до-
помагають наставники (тьютори) з 
числа старшокурсників [5, c. 40–43]. 

Велику роль у житті студента віді-
грає Oesterreichische Hoechschuelerin-
neschaft [6], що можна перекласти як 
австрійське товариство осіб, які навча-
ються у закладах вищої освіти Австрії. 
Це об’єднання виконує функції під-
тримки та захисту студента, захища-
ючи його навіть перед роботодавцем 
у суді, якщо права студента порушені 
під час його роботи на практиці чи у 
перші  роки після закінчення закладу 
вищої освіти. Товариство надає також 
усіляку допомогу та роз’яснення. 

Головним завданням юридичної 
освіти в європейських країнах є під-
готовка фахівців у галузі права, які 
водночас мають глибокі теоретичні 
знання, стійкі навички застосування 
правових норм у спілкуванні та під 
час складання юридичних докумен-
тів. Австрія вважається батьківщи-
ною європейського права, а здобуття 
вищої юридичної освіти в Австрії є 
дуже престижним і важливим кроком 
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у кар’єрі юриста, який має відповід-
ні амбіції [7]. Традиційно в європей-
ському суспільстві великою повагою 
користуються люди з вищою освітою, 
а адвокати традиційно належать до 
еліти суспільства. В Австрії лише май-
же 10% населення мають вищу освіту. 
Це становище пояснюється досить ви-
сокими вимогами до здобувача вищої 
освіти.

Суттєвий позитивний влив на весь 
процес здобуття юридичної освіти ма-
ють два фактори, які створюють прірву 
між українською й європейською мо-
деллю здобуття вищої освіти. По-пер-
ше, іспит чи залік можна отримати ви-
нятково за знання, продемонстровані 
на іспиті чи під час заліку (до речі, ні-
яких екзаменаційних білетів не існує, 
власне, як і питань, які виносяться на 
іспит). Ніякі інші спроби, як напри-
клад, через хабар або за допомогою 
протекції неможливі. Навпаки, той 
студент, який ризикне на подібні спро-
би, може бути відрахований з ганьбою 
та позбавлений довічно права навча-
тися у такому університеті. По-друге, 
між викладачами та студентами вста-
новлюються поважні та колегіальні 
взаємини. Ведеться постійне анкету-
вання серед студентів щодо професій-
них якостей викладача, зокрема, щодо 
його готовності наводити приклади та 
роз’яснювати важкі приклади з прак-
тики, його привітності та ввічливості. 
Усі ці анкетні дані складаються у гра-
фіки, які ведуться на весь час роботи 
викладача у закладі вищої освіти. Ці 
два принципи взагалі міняють усю си-
стему взаємин, знаходячи адекватне 
віддзеркалення в організації решти 
сфер взаємин у процесі навчання. Слід 
також додати декілька слів щодо дуже 
інформативних інтернет-ресурсів уні-

верситету. Будь-яку інформацію сту-
дент може отримати за допомогою 
власного комп’ютера, не виходячи з 
кімнати. Запис на іспит, реєстрація на 
практичні заняття, доступ до розкладу 
занять, отримання завдань на прак-
тичні заняття, зміни у розкладі занять, 
доступ до конспекту лекцій виклада-
ча, доступ до бібліотеки університету, 
спілкування з викладачами та запис 
до них на консультування відбуваєть-
ся через електронні поштові скриньки, 
що свідчить про, насамперед, повагу 
до студента, економію його особисто-
го часу, який він не марнує у чергах до 
викладача, як це відбувається в укра-
їнському закладі вищої освіти. Усе це 
дуже важливі інструменти навчально-
го процесу в Австрії.

Безумовно, дуже корисним є орга-
нізований некомерційний обмін сту-
дентами та викладачами між заклада-
ми вищої освіти Туреччини, Норвегії, 
Македонії та Ліхтенштейну та інших 
країн Європейського Союзу. Такий 
«іноземний семестр» (Еразмус +) додає 
кожному з учасників неповторного 
досвіду міжнаціонального спілкуван-
ня, вивчення передових освітніх тех-
нологій та розширення власних гори-
зонтів світогляду. Викликає схвалення 
також організація стажування та від-
відування студентами майже всіх ке-
рівних органів Європейського Союзу 
та найважливіших інституцій у межах 
вивчення таких начальних дисциплін, 
як «Європейське право» та «Міжнарод-
не право».

З погляду ретроспективи передо-
вих технологій навчання, слід відзна-
чити, що в радянські часи обов’язковим 
для багатьох вищих навчальних закла-
дів був збір інформації та отримання 
характеристики на власного випускни-
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ка після року його праці на підприєм-
стві. Це допомагало отримати зворот-
ний зв’язок для закладів вищої освіти 
та порівняти успішність навчання сту-
дента й праці молодого спеціаліста, а 
за потреби вносити відповідні зміни 
до навчального плану. На сьогодні ви-
падки застосування такого зворотного 
зв’язку в Україні невідомі.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Наряду з загальни-
ми підходами до підготовки юристів 
в європейських країнах, які є доціль-
ними до запровадження в український 
освітній простір, важливим аспектом 
освітнього процесу є тактика прове-
дення занять, їх наповнення, інфор-
мативність. Для прикладу, під час 
викладання курсу фінансового права 
України слід постійно спостерігати 
за ефективністю поданої інформації. 
У цьому випадку кожен з викладачів 
має змогу сам відповісти собі на такі 
запитання: скільки з його студентів 
після отримання позитивної оцінки 
знань та закінчення закладу вищої 
освіти за фахом «Право» будуть у змозі 
обрахувати податок, оцінити належ-
ність доказів щодо своєчасності його 
нарахування та сплати, перевірити на 
підставі первинних документів бух-
галтерського обліку законність здійс-
нення типових господарських опера-
цій на підприємстві, скільки студентів 
може орієнтуватися у практиці Євро-
пейського суду з прав людини щодо 
вирішення податкових спорів? 

Таким чином, вимоги часу та кри-
терії фахівця, який би мав попит на 
ринку юридичних послуг, а не лише 
диплом про вищу юридичну освіту, 
вимагають суттєвого перегляду струк-
тури навчального плану різних галу-
зей права України у бік збільшення 

частки практичних занять та суттє-
вого поліпшення їх якості. Цілком су-
часною вимогою є не лише вивчення 
нормативного матеріалу, практики 
розгляду судових справ в ЄС, але й ово-
лодіння усіма програмними компе-
тентностями. Високий рівень правової 
культури та дотримання верховенства 
права у більшості європейських країн 
свідчить про те, що усіма цими нави-
чками, знаннями, уміннями та цінно-
стями володіють студенти, які навча-
ються на факультетах правознавства у 
європейських закладах вищої освіти. 
Подальші науково-практичні дослі-
дження щодо забезпечення принципу 
ефективності та якості у процесі ор-
ганізації юридичної освіти з метою її 
удосконалення мають безпосередній 
вплив як на утвердження прав і свобод 
окремої людини, так і на зміцнення 
національної безпеки. 
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УКРАЇНА ЯК ІМПЛІКАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ 
СУБ’ЄКТОР У СУЧАСНІЙ КВАНТОВІЙ 

ШАХІВНИЦІ СВІТУ

Анотація: Автор висвітлює оригінальну концепцію України як світила істини в 
якості імплікаційно-правового суб’єктора у сучасній квантовій шахівниці світу. При 
цьому, електронно-цифровий механізм квантової побудови нанороботів та наноа-
семблерів здатні значною мірою змінити наше життя. Видається, що найближчою за 
коцептуальним змістом є імплікація інтуїціоністської логіки як кореляційний логіч-
но діючий доказовий зв’язок між фактами алгоритмічної складності у сучасній кван-
товій шахівниці світу. Розкрито у геостратегічній практиці України низку напрямів 
квантової шахівниці світу. Наголошено, що при врегулюванні конфліктних проблем 
гібридного характеру, що здійснюються на території Східного Донбасу, Україна як 
імплікаційно-правовий суб’єктор діє в рамках укладених нею мінських домовле-
ностей. У цьому сенсі важливим постає стимулювання розширення Нормандського 
формату як подальшого кроку для збереження миру та злагоди. 

Представлено інтуїціоністську логіку України як імплікаційно-правового учас-
ника у сучасній квантовій шахівниці, що становить поліномінальний час та мегапро-
стір у координатах людиноцентризму та людинокосмізму. Проголошено координа-
цію та комунікаційну підтримку антикорупційної реформи в Україні, яка виступає 
ефективним інструментом запобігання та протидії корупції на державному, інсти-
туційному та побутовому рівні. Акцентовано на створення національної телекомуні-
каційної мережі та забезпечення кіберзахисту Національним центром кібербезпеки 
Ради національної безпеки і оборони України.

Стверджено, що контррозвідка як прихований аналітичний контроль за станом 
корумпованої злочинності є прерогативою діяльності Президента України. Тому 
саме на арені квантової шахівниці світу і представлена контррозвідка як багато-
кроковий вимір людського прихованого впливу на якісно нові перехідні взаємообу-
мовлені земні та космічні процеси, в яких Україна виступає імплікаційно-правовим 
суб’єктором.

Ключові слова: Україна, імплікація, логіка, суб’єктор, квантова шахівниця, ан-
тикорупційна політика, контррозвідка.
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UKRAINE AS A LEGAL ENTITY IN THE MODERN 
QUANTUM CHESSBOARD OF THE WORLD

Abstract: The author illuminates the original conception of Ukraine as the luminary 
of truth as an implication-legal subject in the modern quantum chessboard of the world. 
At the same time, the electronic-digital mechanism of the quantum construction of nano-
robots and nano-assemblers can significantly change our lives. It seems that the closest 
in conceptual meaning is the implication of intuitionist logic as a correlating logically 
valid link between the facts of algorithmic complexity in the modern quantum chessboard 
of the world. A number of directions of quantum chessboard of the world are revealed in 
the geostrategic practice of Ukraine. It is emphasized that in the settlement of conflict 
problems of a hybrid nature that are carried out in the territory of East Donbass, Ukraine 
acts as an implication-legal subject within the framework of its Minsk agreements. In this 
sense, it is important to encourage the expansion of the Normandy format as a further step 
in maintaining peace and harmony.

Intuitionist logic of Ukraine is presented as an implication-legal participant in a 
modern quantum chessboard that is a polynomial time and a mega-space in the coordinates 
of human centrism and human cosmism. Coordination and communication support for 
anti-corruption reform in Ukraine has been proclaimed, which is an effective tool for 
preventing and combating corruption at the state, institutional and household levels. The 
focus is on the creation of a national telecommunications network and the provision of 
cyber defense by the National Cyber Security Center of the National Security and Defense 
Council of Ukraine.

It is argued that counterintelligence as a hidden analytical control over the state 
of corrupt crime is the prerogative of the President of Ukraine. That is why it is in the 
arena of the quantum chessboard of the world that counterintelligence is presented as a 
multi-step dimension of the human latent influence on the qualitatively new transitional 
interdependent terrestrial and space processes in which Ukraine acts as an implication-
legal subject.

Keywords: Ukraine, implication, logic, subject, quantum chessboard, anti-corruption 
policy, counterintelligence.
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Постановка проблеми. За сучас-
них умов соціальних змін у людському 
бутті актуальним постає оригіналь-
на концепція України як імплікацій-
но-правового суб’єктора (учасника, 
актора, митця, мудреця тощо) у су-
часній квантовій шахівниці світу. При 
цьому, варто зазначити соціогенний 
вплив штучного інтелекту на розвиток 
людства, в якому Україна як світило 
істини на квантовому (корпускуляр-
но-хвильовому) рівні особи, держави 
та суспільства відіграє ключову роль. 
Адже електронно-цифровий механізм 
квантової побудови нанороботів та на-
ноасемблерів (мініатюрних техноло-
гічних засобів) здатні значною мірою 
змінити наше життя. Для цього ство-
рена семантика як поліформатне роз-
маїття смислотворчої змістовності в 
науці алгоритмічної складності, в якій 
інтуїтивно видається, що найближчою 
за концептуальним змістом є імпліка-
ція інтуїціоністської логіки. Саме така 
логіка становить тотальну функцію із 
множини доказів одного твердження 
у множину доказів іншого. Адже таку 
кореляцію має відображати імплікація 
як логічно діючий доказовий зв’язок 
між фактами алгоритмічної складнос-
ті у сучасній квантовій шахівниці. «Че-
рез імплікацію зазвичай визначають 
теорему про дедукцію у формальних 
системах» [1, с. 274].

Ступінь розробленості пробле-
ми. Аналіз стану розробленості до-
сліджуваної проблематики вказує 
на те, що філософська інтерпретація 
використання сучасних та майбутніх 
технологій у сучасному кіберпросто-
рі глибоко розглядається серед таких 
вітчизняних вчених як: В. Воронко-
ва, Ю. М. Ільченко, В. Цимбалюк, М. 
Курко, О. Рябека, а також зарубіжних 

представниками трансгуманістично-
го руху таких як: Рей Курцвейл, Ро-
берт Етінгер, Нік Бостром тощо. Про-
те, оригінальна концепція України як 
імплікаційно-правового суб’єктора в 
квантовій шахівниці системно та ге-
неративно-цілісно не розглядалась 
у сучасному кіберпросторі. Тому цей 
концепт залишається відкритим для 
аналізу й удосконалення.

Метою статті є визначення функ-
ції і ролі України як імплікаційно-пра-
вового суб’єктора у сучасній квантовій 
шахівниці.

Виклад основного матеріалу. 
Довгий час вітчизняною юридичною 
наукою Україна як імплікаційно-пра-
вовий суб’єктор у сучасній квантовій 
шахівниці не мала усталеної практики. 
Адже зрозуміло, саме з урахуванням 
тієї контррозвідувальної обставини, 
що боротьба із організованою злочин-
ністю і корупцією в Україні, особливо 
із сучасною кіберзлочинністю, також 
не мали стійкого характеру в силу не-
визначеності стану та подальших пер-
спективних напрямів розвитку укра-
їнської держави.

Геометрична природа фрак-
тальності у модальній алгебрі кван-
тової шахівниці

Усі формальні системи будуються 
за фрактальним (однаковим) принци-
пом. Адже класи алгоритмічної склад-
ності у модальній алгебрі квантової 
шахівниці діалектично поєднані іє-
рархічним взаємозв’язком, оскільки 
ці зв’язки ширяться не лише верти-
кально, а й горизонтально. При цьому 
модальна алгебра означає, що мно-
жина символів, які латентним чином 
керують світом, є обчислювальною в 
системі квантової шахівниці, в якій 
сьогодні Україна набуває якісно но-
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вого циклічного (хвильового) розмаху 
в координатах людиноцентризму та 
людинокосмізму. У сучасній геостра-
тегічній практиці України як дипло-
матичної логіки щодо кібернетичної 
«гри грою» квантової шахівниці до-
цільно виділити низку діалектично 
взаємопов’язаних напрямів: політич-
них, військових, контррозвідуваль-
них, економічних, санкційних, куль-
турно-інформаційних тощо. Саме 
політико-дипломатичний напрям ге-
остратегії має передбачити втілення 
переважно наступальних заходів, на-
приклад, наполегливе доведення суве-
ренних прав України щодо відновлен-
ня своєї територіальної цілісності та 
захисту національних інтересів через 
механізми ООН, ОБСЄ, ради Європи 
тощо. При врегулюванні конфліктних 
проблем гібридного характеру, що 
здійснюються на території Східного 
Донбасу, Україна як імплікаційно-пра-
вовий суб’єктор змушений діяти в рам-
ках укладених нею мінських домовле-
ностей. Адже така гібридна війна, що 
вже сьогодні переросла у квантову 
(електронно-цифрову технологічного 
характеру) принесла на терени Укра-
їни значну кількість радикальних та 
екстремістських угрупувань антигро-
мадянської інтенції (фокусування, 
спрямованості), зловмисна діяльність 
яких завдає неймовірну загрозу для 
особи, державі та суспільства. У цьому 
аспекті конструктивну думку висвіт-
лює Є. Магда: «Головною особливістю 
гібридної війни є те, що вона ведеться 
не так за контроль над територіями, 
як за керування умами і емоціями. 
Що більше розсудливих, креативних, 
небайдужих людей стануть жертва-
ми гібридної агресії, то краще буде 
виконана поставлена її ініціаторами 

мета. Якщо говорити про конкретний 
випадок російсько-української війни, 
то це  – класичний приклад боротьби 
за місце під сонцем, протистояння за 
майбутнє, пошуку стратегії виживан-
ня і розвитку у світі, що змінюється» 
[2, с. 188].

Крім того, необхідно засвідчити, 
що у 2015 році тодішнім міністром 
закордонних справ Німеччини Ф.-В. 
Штайнмаєром була запропонована 
так звана «формула Штайнмаєра», що 
розглядалася 9 грудня 2019 року Нор-
мандською четвіркою під час зустрічі 
у Парижі. Отже, для геостратегії Укра-
їни, що фундаментально ґрунтується 
на геометричній природі фракталь-
ності у модальній алгебрі квантової 
шахівниці, важливим є стимулювання 
розширення Нормандського формату. 
Все це є подальшим кроком для збере-
ження миру, злагоди та територіальної 
цілісності України. 

Забезпечення координації та 
комунікаційної підтримки антико-
рупційної реформи

З метою забезпечення узгодже-
них дій центральних і місцевих ор-
ганів виконавчої влади з реалізації 
антикорупційної реформи та її кому-
нікаційної підтримки, підвищення 
ефективності діяльності новоутворе-
них антикорупційних інституцій та 
реалізації окремих антикорупційних 
проектів у центральних органах вико-
навчої влади та державних компаніях 
утворено міжвідомчу робочу групу з 
питань координації антикорупційної 
реформи, затверджено положення про 
неї та її склад [3]. До складу робочої 
групи увійшли представники органів 
влади, громадських організацій з ан-
тикорупційних питань.
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За результатами діяльності робо-
чою групою розроблено проекти Стра-
тегії комунікацій у сфері запобігання 
та протидії корупції та планів заходів 
з її виконання у 2017 та 2018 роках.

Кабінетом Міністрів України схва-
лено Стратегію комунікацій у сфері 
запобігання та протидії корупції [4], 
метою реалізації якої є створення та 
розбудова системи комплексних, по-
слідовних та скоординованих анти-
корупційних комунікацій, в якій ан-
тикорупційна реформа є ефективним 
інструментом запобігання та протидії 
корупції на державному, інституцій-
ному та побутовому рівні, а в суспіль-
стві формується довіра до антикоруп-
ційних ініціатив Уряду та зменшується 
толерантність до будь-яких проявів 
корупції.

Затверджено план заходів з реа-
лізації Стратегії комунікацій у сфері 
запобігання та протидії корупції на 
2017  рік, яким визначені конкретні 
завдання, строки їх реалізації та від-
повідальні виконавці [5]. У рамках ви-
конання плану заходів забезпечено:

• розвиток стратегічного парт-
нерства із підтримки урядових анти-
корупційних комунікацій з проектом 
USAID «Взаємодія»;

• співпрацю з урядово-гро-
мадською ініціативою «Разом проти 
корупції» в частині комунікації опе-
раційної діяльності та досягнутих ре-
зультатів, а також оцінки ефективності 
міністерств у реалізації антикорупцій-
них ініціатив;

• розроблення програми тре-
нінгу з ефективних антикорупційних 
комунікацій для представників мініс-
терств та Інших державних органів;

• розроблення проекту посібни-
ка з антикорупційних комунікацій для 
представників державних органів;

• розроблення концепції та по-
чаток виробництва відеороликів з 
висвітлення досягнень у сфері запо-
бігання та протидії корупції окремих 
міністерств.

Щодо Державного бюро розслі-
дувань

Забезпечено роботу комісії з про-
ведення конкурсу на зайняття посад 
у Державному бюро розслідувань, зо-
крема забезпечено проведення 42 її 
засідань. Затверджено Порядок про-
ведення психофізіологічного дослі-
дження із застосуванням поліграфа у 
Державному бюро розслідувань, яким 
визначено основні принципи та орга-
нізацію проведення такого досліджен-
ня з використанням технічного реє-
стратора психофізіологічних реакцій 
особи на певні подразники [6].

Конкурсною комісією проведено 
всі етапи відбору кандидатів на за-
йняття посад Директора Державного 
бюро розслідувань і його заступни-
ків та за результатами 22 листопада 
2017 р. Директором Державного бюро 
розслідувань призначено Трубу  Р.М. 
[7], наказами Директора Державного 
бюро розслідувань призначено пер-
шого заступника і заступника Дирек-
тора Державного бюро розслідувань.

27 листопада 2017  р. Бюро зареє-
стровано як юридичну особу.

Кабінетом Міністрів погоджено 
затвердження організаційної струк-
тури Державного бюро розслідувань 
[8], затверджено Типовий порядок 
проведення відкритого конкурсу для 
призначення на посади у Державному 
бюро розслідувань [8].
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Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2018 рік» передба-
чено Державному бюро розслідувань 
видатки в обсязі 651,6 млн. гривень, у 
тому числі 45,6 млн. гривень – видатки 
розвитку.

З метою забезпечення прозоро-
сті та цивільного контролю за діяль-
ністю Державного бюро розслідувань 
затверджено Положення про Раду 
громадського контролю при Держав-
ному бюро розслідувань та Порядок 
формування складу Ради громадсько-
го контролю при Державному бюро 
розслідувань [8]. Основними завдан-
нями Ради громадського контролю 
визначено: забезпечення прозорості 
та здійснення цивільного контролю за 
діяльністю Бюро; сприяння взаємодії 
Бюро з громадськими об’єднаннями, 
іншими інститутами громадянсько-
го суспільства з питань, пов’язаних з 
діяльністю Бюро, та сприяння враху-
ванню Бюро громадської думки під 
час реалізації покладених на нього за-
вдань.

Щодо Національного агентства 
з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів

У 2017 році забезпечено запуск 
Національного агентства з питань ви-
явлення, розшуку та управління акти-
вами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів, зокрема:

• повністю профінансовано 
«бюджет запуску» у 2017 році обсягом 
у 42 млн. гривень, що дозволило роз-
почати виконання основних функцій 
Національного агентства;

• забезпечено Національне 
агентство належним приміщенням та 
організаційною підтримкою на етапі 
становлення;

• прийнято нормативно-право-
ві акти, необхідні для початку роботи 
Національного агентства;

• укомплектовано штат цен-
трального апарату Національного 
агентства 72 особами (за результата-
ми конкурсних відборів та за переве-
деннями), що становить 55,4 відсотка 
граничної чисельності працівників 
центрального апарату Національного 
агентства.

Забезпечено можливість доступу 
Національним агентством з питань 
виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупцій-
них та інших злочинів, до джерел ін-
формації, які перебувають у розпоря-
дженні установ з розшуку майна, що 
функціонують у державах – членах ЄС, 
а також спеціалізованих міжнародних 
організацій, які провадять діяльність у 
сфері виявлення, розшуку та управлін-
ня активами. Національне агентство, 
зокрема:

• авторизовано як контактний 
орган від України у Камденській 
міжвідомчій мережі з повернення 
активів (CARIN) тa Глобальній плат-
формі контактних пунктів Інтерполу 
з розшуку активів (Global Focal Point 
Platformfor Asset Recovery);

• стало партнером Ініціативи з 
повернення вкрадених активів (StAR);

• долучилося до роботи Плат-
форми установ з повернення активів 
держав – членів ЄС та Підгрупи з пи-
тань управління активами зазначеної 
Платформи;

• нотифіковано створення, ком-
петенцію та початок роботи таких ре-
гіональних мереж: Міжвідомчу мережу 
з повернення активів Азійсько-Тихо-
океанського регіону (Asset Recovery 
Interagency Network Asia Pacific – ARIN-
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AP), Міжвідомчу мережу з повернен-
ня активів Південно-Африканського 
регіону (Asset Recovery Inter-agency 
network for Southern Africa – ARINSA), 
Міжвідомчу мережу з повернення ак-
тивів Східно-Африканського регіону 
(Asset Recovery Inter-Agency Network-
East Africa  – ARIN-EA), Міжвідомчу 
мережу з повернення активів За-
хідно-Африканського регіону (Asset 
Recovery Inter-Agency Network-West 
Africa  – ARIN-WA), Міжвідомчу мере-
жу з повернення активів Карибського 
регіону (Asset Recovery Inter-Agency 
Network for the Carribbean region  – 
ARIN-CARIB) [9, c. 85].

В частині забезпечення виконання 
функцій з виявлення та розшуку акти-
вів, на які може бути накладено арешт 
у кримінальному провадженні:

• отримано доступ до 13 держав-
них реєстрів та інформаційних баз да-
них, зокрема реєстру речових прав на 
нерухоме майно; реєстру актів цивіль-
ного стану громадян; реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань; реєстру 
обтяжень рухомого майна; реєстру 
довіреностей; модуля аналітики тен-
дерних закупівель; системи «Аркан»; 
системи «Поточна дислокація суден»; 
реєстрів на об’єкти прав інтелектуаль-
ної власності; адміністративних даних 
НКЦПФР та Нацкомфінпослуг; реєстру 
декларації осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, повний до-
ступ до облікового запису «Відкритий 
реєстр національних публічних діячів 
України»;

• досліджено можливість отри-
мання інформації в режимі он-лайн із 
земельних реєстрів, реєстрів підпри-
ємств, реєстрів нерухомості та інших 

баз даних іноземних держав; проа-
налізовано наявні відкриті та закриті 
міжнародні реєстри та встановлено 
близько 500 іноземних джерел інфор-
мації;

• досліджено можливість отри-
мання інформації з відкритих джерел 
за межами України, з реєстрів та баз 
даних з вільним доступом, зокрема 
з реєстрів компаній Великобританії, 
Естонії, Італії, Угорщини, Чехії, Литви, 
Латвії, Швейцарії, Швеції, Словенії, Кі-
пру, Мальти, Росії, Польщі, Німеччини;

• налагоджено взаємодію з пра-
воохоронними органами з розшуку 
активів (видано спільний наказ На-
ціонального агентства з питань вияв-
лення, розшуку та управління акти-
вами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів, Національного 
антикорупційного бюро України, Офі-
су Генерального прокурора України, 
Служби безпеки України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Міністер-
ства фінансів України від 20 жовтня 
2017  р. №  115/197-О/297/586/869/857 
«Про затвердження Порядку взаємо-
дії при розгляді звернень органів, що 
здійснюють досудове розслідування, 
прокуратури та виконанні запитів 
іноземних держав щодо виявлення та 
розшуку активів», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 2 листо-
пада 2017 р. за № 1342/31210) [9, c. 91];

• підписано ряд угод про співп-
рацю та взаємодію, зокрема з Наці-
ональним антикорупційним бюро, 
Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, Державною 
службою фінансового моніторингу, 
Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері рин-
ків фінансових послуг, Державною 
фіскальною службою, Національним 
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агентством з питань запобігання ко-
рупції, Державною казначейською 
службою, громадською організацією 
«Центр протидії корупції».

З метою забезпечення виконання 
функції з управління арештованими 
активами:

• затверджено порядок відбо-
ру на конкурсних засадах юридич-
них осіб, які здійснюють реалізацію 
арештованих активів [10], порядок 
реалізації арештованих активів на 
електронних торгах [11], примірний 
перелік майна, в тому числі у вигляді 
предметів чи великих партій товарів, 
зберігання якого через громіздкість 
або з інших причин неможливе без за-
йвих труднощів, або витрати на забез-
печення спеціальних умов зберігання 
якого чи управління яким співмірні з 
його вартістю, або яке швидко втрачає 
свою вартість, а також майна у вигляді 
товарів або продукції, що піддаються 
швидкому псуванню, що підлягає ре-
алізації [12];

• утворено міжвідомчу комісію 
з питань реалізації активів, затвер-
джено положення та її персональний 
склад [13]. Зазначене забезпечить 
можливість реалізації активів вартіс-
тю понад 10 тисяч розмірів мінімаль-
них заробітних плат;

• проведено закупівлю банків-
ських послуг з відкриття та обслуго-
вування депозитних та поточних ра-
хунків у AT  «Ощадбанк» (на які вже 
спрямовуються кошти від реалізації 
арештованих активів), послуг оціню-
вача активів, на які накладено арешт 
у кримінальному провадженні, послуг 
з організації та проведення електро-
нних торгів;

• визначено перші одинадцять 
управителей, які можуть здійснювати 

управління активами, на які накладено 
арешту кримінальному провадженні.

Проведено конкурс на обран-
ня членів Громадської ради шляхом 
рейтингового Інтернет-голосування, 
сформовано громадську раду, затвер-
джено її склад та положення про неї, 
а також налагоджено діалог з профіль-
ними громадськими організаціями, 
що опікуються питаннями повернен-
ня в Україну активів, здобутих злочин-
ним шляхом, зокрема Transparency 
International Україна, Антикоруп-
ційна ініціатива ЄС в Україні (EU 
AntiCorruption Initiative) за підтримки 
Данської агенції з міжнародного роз-
витку (DANIDA) та інші.

З вересня 2017 року Національним 
агентством з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержа-
ними від корупційних та інших злочи-
нів, вже забезпечується безпосереднє 
виконання функцій, покладених зако-
ном, зокрема:

• розглянуто понад 55 звернень 
від всіх правоохоронних органів в 
Україні (органів прокуратури, Наці-
ональної поліції, СБУ, ДФС та Наці-
онального антикорупційного бюро 
України) сукупно стосовно більш як 
600 фізичних та 274 юридичних осіб;

• укладено договори управління 
арештованим майном понад 70 об’єк-
тами нерухомого майна вартістю по-
над 10 млн. доларів США;

• успішно реалізовано перші 
транспортні засоби, арештовані су-
довими рішеннями у кримінально-
му провадженні, в результаті чого на 
депозитний рахунок Національного 
агентства зараховано понад 2,5  млн. 
гривень [9, с. 173].
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Створення національної телеко-
мунікаційної мережі, забезпечення 
кіберзахисту

З метою створення на базі сучас-
них цифрових технологій єдиної ба-
гаторівневої міжвідомчої спеціальної 
інформаційно-телекомунікаційної 
системи з елементами централізо-
ваного управління для забезпечення 
захищеного інформаційного обміну 
проводяться роботи із створення На-
ціональної телекомунікаційної мере-
жі, зокрема:

• підготовлено техніко-еконо-
мічне обґрунтування «Будівництво 
Національної телекомунікаційної 
мережі» та проведено державну буді-
вельну експертизу, за результатами 
якої отримано від державного підпри-
ємства «Укрдержекспертиза» пози-
тивний висновок (техніко-економіч-
не обґрунтування схвалено наказом 
Адміністрації Держспецзв’язку від 
11 жовтня 2017 р. № 557);

• підготовлено, проведено дер-
жавну будівельну експертизу та за-
тверджено проектну документацію 
(стадія «П») Національної телекомуні-
каційної мережі (перша черга) [14];

• укладено договір підряду на 
будівництво першої черги Націо-
нальної телекомунікаційної мережі 
між Головним управлінням урядового 
зв’язку Держспецзв’язку та ПрАТ «Прі-
оком»;

• завершено виконання мон-
тажних робіт з розгортання та підклю-
чення 21 транспортного вузла Націо-
нальної телекомунікаційної мережі в 
облдержадміністраціях України, а та-
кож проведено пусконалагоджувальні 
роботи на зазначених вузлах та введе-
но їх в експлуатацію;

• підготовлено та затвердже-
но проектну документацію ескізного 
проекту «Створення Центру обробки 
даних Національної телекомунікацій-
ної мережі».

Також для забезпечення кіберза-
хисту:

• модернізовано існуючу Си-
стему захищеного доступу державних 
органів до Інтернету, яка довела свою 
ефективність під час протидії кібера-
такам, що здійснювалися протягом 
2017 року. Жоден державний електро-
нний ресурс, який був захищений за-
значеною Системою, не постраждав. 
Ця Система на сьогодні забезпечує 
захист інформації веб-ресурсів Офісу 
Президента України, Національно-
го антикорупційного бюро, Служби 
зовнішньої розвідки, СБУ, МЗС, ДПС, 
Центральної виборчої комісії та Лу-
ганської облдержадміністрації. Про-
ведена модернізація дасть змогу під-
ключити до Системи більшу кількість 
абонентів;

• забезпечено функціонування 
Команди реагування на комп’ютерні 
надзвичайні події України (CERT-UA), 
яка у взаємодії з правоохоронними 
органами та міжнародними коман-
дами реагування на кіберінциден-
ти здійснила відповідні заходи щодо 
реагування та мінімізації наслідків 
кібератак (ШПЗ WannaCry, Petya.A). 
Протягом 2017  року вищезазначеною 
Командою забезпечено реагування на 
понад 200 комп’ютерних інцидентів, 
що могли призвести до порушення 
сталого режиму функціонування дер-
жавних інформаційно-телекомуніка-
ційних систем (поінформовано право-
охоронні органи).

Разом з тим введено в дію (2 люто-
го 2018 р.) Центр реагування на кібер-
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загрози Держспецзв’язку. Центр реа-
гування на кіберзагрози (Cyber Threat 
Response Centre, CRC) побудовано на 
базі найновітніших досягнень у сфері 
кіберзахисту як вітчизняних, так і про-
відних IT-компаній світу. Розроблені 
на рівні кращих світових аналогів су-
часні технологічна та аналітична сис-
теми CRC закономірно претендують на 
звання найпотужніших в європейсько-
му співтоваристві. Завдяки втіленим 
у Центрі реагування на кіберзагрози 
унікальним технологічним рішенням 
Держспецзв’язку здатна з високим сту-
пенем точності здійснювати у режимі 
«24/7» раннє виявлення аномальних 
активностей та потенційно небезпеч-
них подій у системах і мережах, під-
ключених до Інтернету. Час реагування 
на кіберзагрози та сповіщення про них 
скоротився в десятки разів.

Таким чином, Центр реагування на 
кіберзагрози – це технічна платформа 
взаємодії основних суб’єктів забезпе-
чення кібербезпеки (Держспецзв’язку, 
СБУ, Національної поліції), що під-
вищує рівень ефективності і опера-
тивності діяльності правоохоронних 
структур з протидії та розслідування 
кіберзлочинів, ефективний механізм 
координації зусиль усіх учасників кі-
берзахисту державного і приватного 
секторів, який є однією з ключових 
ланок прийняття оперативних рішень 
Національним центром кібербезпеки 
Ради національної безпеки і оборони 
України.

Висновки. У статті послідовно ви-
кладено інтуїціоністську логіку Укра-
їни як імплікаційно-правового учас-
ника у сучасній квантовій шахівниці, 
що становить поліномінальний час та 
мегапростір у координатах людино-
центризму та людинокосмізму. Це є 

дуже важливим для філософії логіки, 
квантово-кібернетичної філософії та 
філософії права у контексті загальної 
епістемології як символічної кодифі-
кації наукового пізнання. При цьому 
акцентується питання квантової адек-
ватності як корпускулярно-хвильового 
впливу світла істини з антикорупцій-
ного огляду правил та норм поведінки 
особи, держави та суспільства та їх кі-
берінфраструктурного забезпечення. 
Саме це на арені квантової шахівни-
ці світу і демонструє контррозвідка 
як багатокроковий вимір людського 
прихованого впливу на якісно нові 
перехідні взаємообумовлені земні та 
космічні процеси, в яких Україна ви-
ступає імплікаційно-правовим суб’єк-
тором.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Клини С. Математическая логика / 
С. Клини. – Москва: ЛКИ, 2008. – 482 с.

2. Магда Є. Гібридна війна: вижити і 
перемогти / Є.Магда. – Х.: Віват, 2015. – 304 с.

3. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 21 червня 2017  р. «Про утво-
рення міжвідомчої робочої групи з питань 
координації антикорупційної реформи» 
№  448 [Електронний ресурс].  – Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/448-2017-%D0%BF

4. Розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 23 серпня 2017  р. «Про 
схвалення Стратегії комунікацій у сфері 
запобігання та протидії корупції» № 576 
[Електронний ресурс].  – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-
2017-%D1%80

5. Розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 18 жовтня 2017  р. «Про 
затвердження плану заходів   з реалізації 
Стратегії комунікацій у сфері запобігання 
та протидії корупції на 2017  рік» №  765 



129

[Електронний ресурс].  – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-
2017-%D1%80

6. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 11 травня 2017 р. «Про затвер-
дження Порядку проведення психофізіо-
логічного дослідження із застосуванням 
поліграфа у Державному бюро розсліду-
вань» №  449 [Електронний ресурс].  – Ре-
жим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/449-2017-%D0%BF

7. Указ Президента України від 22 
листопада 2017 р. № 386 «Про призначен-
ня Р. Труби Директором Державного бюро 
розслідувань» [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: https://www.president.gov.ua/
documents/3862017-23082

8. Закон України «Про держав-
не бюро розслідувань» від 12 листопада 
2015 р. № 794-VIII [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/794-19

9. Альтернативний звіт щодо оцінки 
ефективності державної антикорупцій-
ної політики  / Р.Г. Рябошапка, О.С. Хмара, 
А.В. Кухарук, М.І. Хавронюк, О.В. Калітен-
ко; за заг. ред. А.В. Волошиної. – К., 2015. – 
268 с.

10. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 9 серпня 2017 р. «Про відбір на 
конкурсних засадах юридичних осіб, які 
здійснюють реалізацію арештованих акти-
вів» № 558 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/558-2017-%D0%BF

11. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 27 вересня 2017  р. «Про за-
твердження Порядку реалізації арештова-
них активів на електронних торгах» № 719 
[Електронний ресурс].  – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-
2017-%D0%BF

12. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 13 вересня 2017  р. «Про вне-
сення змін до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 13 вересня 2017  р. № 
684» №685 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/806-2018-%D0%BF

13. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 11 жовтня 2017 р. «Про Міжві-
домчу комісію з питань реалізації акти-
вів» № 768 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/768-2017-%D0%BF

14. Наказ Адміністрації Дер-
жспецзв’язку від 6 листопада 2015 р. «Про 
затвердження Інструкції про порядок про-
ведення службових розслідувань в Держав-
ній службі спеціального зв’язку та захисту 
інформації України» № 668 [Електронний 
ресурс].  – Режим доступу: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z1503-15.

15. Антикорупційне право: навч. по-
сібник / В.І. Литвиненко, Ю.П. Лісовська, 
П.М. Лісовський.  – К.: Видавничий дім 
«Кондор», 2019. – 240 с.

16. Литвиненко В.І., Лісовська Ю.П., 
Шашкова-Журавель І.О. Міжнародне пра-
во: кіберінфраструктура та охорона здо-
ров’я: навч. посібник / В.І. Литвиненко, 
Ю.П. Лісовська, І.О. Шашкова-Журавель. – 
К.:Видавничий дім «Кондор», 2019. – 236 с. 

17. Лісовська Ю.П. Кібербезпека: ри-
зики та заходи: навч. посібник / Ю.П. Лі-
совська.  – К.: Видавничий дім «Кондор», 
2019. – 272 с.

18. Лісовський П.М., Подоляка С.А., 
Лісовська Ю.П. Спецслужби держав світу: 
ентропія. балістика. логістика: навч. посіб-
ник / П.М. Лісовський, С.А. Подоляка, Ю.П. 
Лісовська. – К.: Видавничий дім «Кондор», 
2019. – 212 с.

19. Лісовський П.М. Контррозвідка: 
квантова безпека та громадськість: навч. 
посібник / П.М. Лісовський. – К.: Видавни-
чий дім «Кондор», 2020. – 188 с.

REFERENCES:

1. Klini S. (2008). Matematicheskaya 
logika [Mathematical logic]. Moskva: LKI. [in 
Russian]



130

2. Mahda Ye. (2015). Hibrydna viyna: 
Vyzhyty y peremohti [Hybrid War: Survive 
and Win]. Kharkiv: Vivat. [in Ukrainian].

3. Postanova Kabinetu Ministriv 
Ukrayiny «Pro utvorennya mizhvidomchoyi 
robochoyi hrupy z pytanʹ koordynatsiyi 
antykoruptsiynoyi reformy» vid 21 chervnya 
2017, № 448 [Resolution of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine “On Establishment of 
an Interagency Working Group on Coordina-
tion of Anti-Corruption Reform” from June 21 
2017, № 448]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Re-
trieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/448-2017-%D0%BF [in Ukrainian].

4. Rozporyadzhennya Kabinetu Min-
istriv Ukrayiny «Pro skhvalennya Stratehiyi 
komunikatsiy u sferi zapobihannya ta proty-
diyi koruptsiyi» vid 23 serpnya 2017, № 576 
[Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
“On Approval of the Communication Strate-
gy in the Field of Prevention and Combating 
Corruption” from 23 August 2017, № 576]. 
(n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-
2017-%D1%80 [in Ukrainian].

5. Rozporyadzhennya Kabinetu Min-
istriv Ukrayiny «Pro zatverdzhennya planu 
zakhodiv z realizatsiyi Stratehiyi komunikat-
siy u sferi zapobihannya ta protydiyi korupt-
siyi na 2017 rik» vid 18 zhovtnya 2017, № 
765 [Ordinance of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine “On Approval of the Action Plan for 
the Implementation of the Communication 
Strategy in the Field of Prevention and Com-
bating Corruption for 2017” from 18 October 
2017, № 765]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Re-
trieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/765-2017-%D1%80 [in Ukrainian].

6. Postanova Kabinetu Ministriv 
Ukrayiny «Pro zatverdzhennya Poryadku 
provedennya psykhofiziolohichnoho doslid-
zhennya iz zastosuvannyam polihrafa u Der-
zhavnomu byuro rozsliduvanʹ» vid 11 travn-
ya 2017, № 449 [Resolution of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine “On Approval of the 
Procedure for Conducting Psychophysiolog-
ical Investigation Using a Polygraph in the 
State Bureau of Investigation” from May 11 

2017, № 449]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Re-
trieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/449-2017-%D0%BF [in Ukrainian].

7. Ukaz Prezydenta Ukrayiny «Pro pry-
znachennya R.Truby Dyrektorom Derzhavno-
ho byuro rozsliduvan» vid 22 lystopada 2017, 
№ 386 [Presidential Decree “On Appointment 
of R. Pipe as Director of the State Bureau of 
Investigation” from November 22 2017, № 
386]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved 
from https://www.president.gov.ua/docu-
ments/3862017-23082 [in Ukrainian].

8. Zakon Ukrayiny «Pro derzhavne 
byuro rozsliduvanʹ» vid 12 lystopada 2015, 
№ 794-VIII [Law of Ukraine “On the State 
Bureau of Investigation” from November 12 
2015, № 794-VIII]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. 
Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/794-19 [in Ukrainian].

9. Ryaboshapka R.H., Khmara O.S., 
Kukharuk A.V., Khavronyuk M.I., Kalitenko 
O.V. (2015). Alʹternatyvnyy zvit otnosytelʹno 
otsinky efektivnosti derzhavnoyi antikorupt-
siynoyi polityky [Alternative report on the 
evaluation of the effectiveness of the state 
anti-corruption policy]. Kyiv. [in Ukrainian].

10. Postanova Kabinetu Ministriv 
Ukrayiny «Pro vidbir na konkursnykh zasa-
dakh yurydychnykh osib, yaki zdiysnyuyutʹ 
realizatsiyu areshtovanykh aktyviv» vid 9 ser-
pnya 2017, № 558 [Resolution of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine “On the Selection on 
the Competitive Basis of Legal Entities Im-
plementing Arrested Assets” from August 9 
2017, № 558]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Re-
trieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/558-2017-%D0%BF [in Ukrainian].

11. Postanova Kabinetu Ministriv Ukray-
iny «Pro zatverdzhennya Poryadku realizat-
siyi areshtovanykh aktyviv na elektronnykh 
torhakh» vid 27 veresnya 2017, № 719 [Reso-
lution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
“On Approval of the Procedure for the Sale of 
Arrested Assets at Electronic Auctions” from 
September 27 2017, № 558]. (n.d.). zakon.
rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/719-2017-%D0%BF 
[in Ukrainian].



131

12. Postanova Kabinetu Ministriv 
Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do postanovy 
Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 13 veresnya 
2017 № 684» vid 13 veresnya 2017, № 685 
[Resolution of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine of September 13, 2017 “On Amend-
ments to the Resolution of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine from September 13, 
2017”, № 685]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Re-
trieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/806-2018-%D0%BF [in Ukrainian].

13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukray-
iny «Pro Mizhvidomchu komisiyu z pytanʹ re-
alizatsiyi aktyviv» vid 11 zhovtnya 2017, № 
768 [Resolution of the Cabinet of Ministers 
of Ukraine “On Interagency Commission on 
Assets Realization” from October 11 2017, № 
768]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-
2017-%D0%BF [in Ukrainian].

14. Nakaz Administratsiyi Derzhspetsz-
vʺyazku “Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro 
poryadok provedennya sluzhbovykh rozsl-
iduvanʹ v Derzhavniy sluzhbi spetsialʹnoho 
zvʺyazku ta zakhystu informatsiyi Ukrayiny’’ 
vid 6 lystopada 2015, № 668 [Order of the 
State Security Service Administration of No-
vember 6, 2015 “On approval of the Instruc-
tion on the procedure for conducting official 
investigations in the State Service for Special 

Communication and Information Protection 
of Ukraine from November 6 2015, № 668] 
(n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1503-
15 [in Ukrainian].

15. Lytvynenko V.I., Lisovsʹka YU.P., 
Lisovsʹkyy P.M. (2019). Antikoruptsiyne pravo 
[Anti-corruption law]: navch. posibnyk. Kyiv: 
Vydavnychyy dim «Kondor». [in Ukrainian].

16. Lytvynenko V.I., Lisovsʹka YU.P., 
Shashkova-Zhuravelʹ I.O. (2019). Mizhn-
arodne pravo: kiberinfrastruktura ta okhoro-
na zdorov’ya [International Law: Cyber Infra-
structure and Health]: navch. posibnyk. Kyiv: 
Vydavnychyy dim «Kondor». [in Ukrainian]

17. Lisovsʹka YU.P. (2019). Kiberbezpe-
ka: ryzyky ta zakhody [Cybersecurity: risks 
and measures]: navch. posibnyk. Kyiv: Vy-
davnychyy dim «Kondor». [in Ukrainian]. 

18. Lisovsʹkyy P.M., Podolyaka S.A., 
Lisovsʹka YU.P. (2019). Spetssluzhby derzhav 
svitu: entropiya. balistika. lohistyka [Special 
services of the states of the world: entropy. 
ballistics. logistics] : navch. posibnyk. Kyiv: 
Vydavnychyy dim «Kondor». [in Ukrainian]. 

19. Lisovsʹkyy P.M. (2020). Kontrrozvid-
ka: Kvantova bezpeka ta hromadsʹkistʹ [Coun-
terintelligence: Quantum Security and the 
Public]: navch. posibnyk. Kyiv: Vydavnychyy 
dim «Kondor». [in Ukrainian]. 



132

УДК: 343.137

https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-1(7)-132-140

Романенко Євген Олександрович, 
доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України, Президент 
Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління, проректор, Міжрегіональна 
Академія управління персоналом, 03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, тел.: (044) 264-52-54, 
e-mail: poboss1978@gmail.com , https//orcid.org/0000-0003-2285-0543

КЛАСИЧНИЙ СУД ПРИСЯЖНЫХ МОЖЕ 
ЗАПРАЦЮВАТИ В УКРАЇНІ З 2021 РОКУ

Анотація. Конституцією України закріплюється, що народ безпосередньо бере 
участь у здійсненні правосуддя через присяжних. Принцип їхньої роботи досі спи-
рається на радянську практику. Для формального виконання цієї норми Конституції 
суд народних засідателів у 2012 році було перейменовано на суд присяжних, але фак-
тично цей інститут не є судом присяжних у класичному розумінні. Таким чином, в 
Україні передбачена участь присяжних в окремих категоріях справ у кримінальному 
та цивільному процесах. Кримінальне провадження судом присяжних є альтернати-
вою його розгляду професійними суддями і може здійснюватися лише за клопотан-
ням обвинуваченого щодо певної категорії злочинів. При цьому присяжні разом із 
суддями вирішують майже усі питання судочинства. 

Визначено, що навіть у тих кримінальних справах, де присяжні беруть участь, не 
зафіксовано їхньої активної участі у судовому процесі. У ході аналізу не було вияв-
лено жодної окремої думки присяжного, що свідчить про те, що присяжні повністю 
погоджуються із рішеннями, проекти яких готуються професійним суддею. 

Проведений незалежними громадськими організаціями аналіз показує, що у 
переважній більшості кримінальних справ, де потенційно міг бути суд присяжних, 
розгляд здійснювався колегію суддів без участі присяжних. Лише відносно кожного 
сьомого обвинуваченого розгляд здійснювався за участі присяжних. 

Сьогодні українські суди – лідери антирейтингу недовіри серед громадян. Дослі-
дження свідчать, що люди розчаровані судовою системою. Запровадження реально-
го суду присяжних змінить судовий процес зсередини та дозволить зміцнити довіру 
населення.

Зазначено, що за клопотанням обвинуваченого у кримінальному провадженні в 
суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбав-
лення волі, правосуддя може здійснюватися судом присяжних у складі двох профе-
сійних суддів та трьох присяжних. Однак такий підхід суттєво обмежує участь народу 
у кримінальному провадженні, як за колом справ, де можуть брати участь представ-
ники народу, так і за закріпленою моделлю суду присяжних, яка по суті є судовим 
розглядом з народними засідателями, і не є власне судом присяжних. 

Ключові слова: кримінальні справи, цивільні справи, інститут присяжних, не-
довіра населення до судів.



133

Romanenko Yevhen Oleksandrovych, 
Doctor of Science in Public Administration, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, President of 
the Ukrainian Assembly of Doctors of Science in public administration, vice-rector, Interregion-
al Academy of Personnel Management, 03039, Kyiv, Str. Frometivska, 2, tel.: (044) 264-52-54,  
e-mail: poboss1978@gmail.com , https//orcid.org/0000-0003-2285-0543

CLASSICAL JURISDICTION COURT MIGHT EARN 
IN UKRAINE 2021

Abstract. The Constitution of Ukraine stipulates that the people directly take part 
in the administration of justice by jury, the principle of their work is still based on Soviet 
practice. For the formal implementation of this norm of the Constitution, the court of lay 
judges in 2012 was renamed the jury, but in fact this institution is not a jury in the classical 
sense. Ukraine provides for jury participation in certain categories of cases in criminal and 
civil proceedings. Criminal trial by jury is an alternative to its consideration by profession-
al judges and can only be carried out at the request of the accused for a certain category 
of crimes. In this case, the jury together with the judges decide almost all issues of legal 
proceedings.

It was determined that even in those criminal cases where jurors are involved, their 
active participation in the trial is not recorded. In the course of the analysis, no single jury 
opinion was found, indicating that the jury fully agrees with the decisions drafted by a 
professional judge.

An analysis conducted by independent public organizations shows that in the vast 
majority of criminal cases where there could potentially have been a jury trial, a panel 
of judges without a jury participated in the review. Only with respect to every seventh 
accused, the trial was carried out by jury. However, even in those criminal cases where the 
jury is involved, their active participation in the process has not been recorded. The anal-
ysis did not reveal any dissenting opinion of the jury, which indicates that the jury fully 
agrees with the decisions drafted by a professional judge.

Today, Ukrainian courts are leaders in the anti-rating of distrust among citizens. Stud-
ies show that people are disappointed with the existing judicial system. The introduction 
of a real jury trial will change the trial from the inside and will strengthen public confi-
dence 

Keywords: criminal cases, civil cases, jury institutes, distrust of the population in the 
courts. 
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Постановка проблеми. Інститут 
присяжних –одна із форм безпосеред-
ньої участі громадян у здійсненні пра-
восуддя. Суд присяжних існує в бага-
тьох демократичних країнах, зокрема, 
в Англії і Уельсі, США, Канаді, Швеції, 
Бельгії, Данії, Норвегії, Австрії, Фран-
ції тощо.[1] 

Найбільш відомим прикладом іс-
нування вказаного інституту є приклад 
малого журі у США, що складається з 
6-12 членів та є відповідальним за ви-
рішення питання про винуватість, або 
невинуватість, обвинуваченого у пору-
шенні закону в конкретних справах.[2]

На даний час суди в масовій свідо-
мості громадян України, на жаль, не 
асоціюються із законом та справедли-
вістю. За даними соціологічного опиту-
вання, найнижчий рівень довіри серед 
інститутів державної влади має суд.[3] 
Зокрема, у переважній більшості кри-
мінальних справ, де потенційно міг 
бути суд присяжних, розгляд здійсню-
вався колегію суддів без участі присяж-
них. Лише відносно кожного сьомого 
обвинуваченого розгляд здійснювався 
за участі присяжних. І це при тому, що 
у таких категоріях справи фігурує пока-
рання у вигляді довічного позбавлення 
волі. Це свідчить зокрема й про те, що 
обвинувачені не користуються своїм 
правом на суд присяжних, адже у кри-
мінальних справах він призначається 
за клопотанням обвинуваченого. 

Однак, навіть у тих кримінальних 
справах, де присяжні беруть участь, 
не зафіксовано їхньої активної участі 
у судовому процесі. У ході аналізу не 
було виявлено жодної окремої думки 
присяжного, що свідчить про те, що 
присяжні повністю погоджуються із 
рішеннями, проекти яких готуються 
професійним суддею. 

За умов тотальної недовіри насе-
лення до судів запровадження повно-
цінного суду присяжних з широкими 
повноваженнями може істотно збіль-
шити прихильність суспільства до вла-
ди. 

Уряд схвалив та передав до Вер-
ховної Ради законопроекти «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів щодо забезпечення участі гро-
мадян у здійсненні правосуддя»[4] та 
«Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про судоустрій і статус суддів»[5] 
щодо удосконалення порядку фор-
мування списку присяжних». Кабмін 
пропонує скоротити термін слухання 
справи з 1,5 років до 1,5 місяця; кіль-
кість присяжних збільшили з трьох до 
семи; кількість суддів, які розглядають 
справу, зменшити з двох до одного. 
Очікується, що ці законопроекти за-
безпечать реальне функціонування 
суду присяжних як інструменту наро-
довладдя. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. В Україні організа-
ційні та процесуальні аспекти суду 
присяжних розглядалися в роботах  
Ю.М. Грошевого, І. В. Гловюк, А.Б.Вой-
нарович, Л.М. Лобойка, С.О. Іва-
ницького, О.В. Капліної, Р.П. Качур,  
Р.О. Куйбіди, О.П. Кучинської, А.Г. Ма-
ланюка, В.Т. Маляренка, В.Т. Нора,  
Т.С. Нешик, В.О. Попелюшка,  
С.В. Прилуцького, О.Б. Прокопен-
ка, І. О. Русанової, 7 А. А. Солодко-
ва, В.І.Теремецького, В.М. Тернав-
ської, В.М. Тертишника, С. Г. Штогуна,  
В.М. Щерби, О.Г. Яновської та ін. Незва-
жаючи на наявність значної кількості 
наукових досліджень, які стосуються 
діяльності суду присяжних, в Україні 
після прийняття нового КПК України 
та конституційної реформи 2016 року 
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наявна модель присяжних в Україні не 
працює належним чином.

Мета статті  – дослідити особли-
вості роботи класичного суду присяж-
них в Україні.

Виклад основного матеріалу. 
З прийняттям Конституції України у 
1996 році було запроваджено поло-
ження, що народ безпосередньо бере 
участь у здійсненні правосуддя через 
народних засідателів і присяжних. При 
цьому жодних законодавчих змін для 
реалізації вказаної можливості грома-
дянами, на той час, внесено не було. 
Лише у 2012 році з прийняттям ново-
го Кримінального процесуального ко-
дексу України (надалі –КПК України) 
було запроваджено можливість безпо-
середньої участі громадян у здійснен-
ні правосуддя у кримінальних справах 
через інститут присяжних. 

Зокрема, КПК України передбаче-
но, що кримінальне провадження в 
суді першої інстанції щодо злочинів, 
за вчинення яких передбачено довіч-
не позбавлення волі, за клопотанням 
обвинуваченого здійснюється судом 
присяжних у складі двох суддів та 
трьох присяжних. Усі питання, пов’я-
зані з судовим розглядом, крім питань, 
пов’язаних із обранням, скасуванням, 
або зміною запобіжних заходів в суді, 
судді і присяжні вирішують спільно. 

Що стосується цивільних справ, 
то у 2004 році з прийняттям нового 
Цивільного процесуального кодексу 
України (надалі  – ЦПК України) було 
запроваджено можливість участі гро-
мадян через інститут народних засіда-
телів. 

02 червня 2016 року були прийня-
ті зміни до Конституції України щодо 
правосуддя, якими був скасований 
інститут народних засідателів та за-

лишено положення, що народ безпо-
середньо бере участь у здійсненні пра-
восуддя через присяжних. 

У зв’язку із цим у 2017 році були 
внесені відповідні зміни до ЦПК Укра-
їни, якими народних засідателів було 
замінено на присяжних. Наразі ЦПК 
України, де передбачено, що цивіль-
ні справи щодо обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи, визнан-
ня фізичної особи недієздатною та 
поновлення цивільної дієздатності 
фізичної особи, визнання фізичної 
особи безвісно відсутньою, чи оголо-
шення її померлою, усиновлення, на-
дання особі психіатричної допомоги в 
примусовому порядку, примусову гос-
піталізацію до протитуберкульозного 
закладу у судах першої інстанції роз-
глядаються колегією у складі одного 
судді і двох присяжних, які при здійс-
ненні правосуддя користуються всіма 
правами судді. 

Таким чином, в Україні перед-
бачена участь присяжних в окремих 
категоріях справ у кримінальному 
та цивільному процесах. При цьому 
присяжні разом із суддями вирішують 
майже усі питання судочинства.

Як зазначалося вище, у кримі-
нальному процесі передбачена участь 
присяжних лише у разі наявності кло-
потання обвинуваченого та лише у 
справах, щодо злочинів, за вчинення 
яких передбачено довічне позбавлен-
ня волі.

У цивільному процесі передбачена 
обов’язкова участь присяжних у спра-
вах, що стосуються: 

• обмеження цивільної дієздат-
ності фізичної особи, визнання фізич-
ної особи недієздатною та поновлення 
цивільної дієздатності фізичної особи 
(ст. ст. 295-300 ЦПК); 
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• визнання фізичної особи 
безвісно відсутньою чи оголошення її 
померлою (ст. ст. 305-309 ЦПК); –Уси-
новлення (ст. ст. 310-314 ЦПК); 

• надання особі психіатричної 
допомоги в примусовому порядку (ст. 
ст. 339-342 ЦПК); 

• примусової госпіталізації до 
протитуберкульозного закладу (ст. ст. 
343-346 ЦПК).

02.01.2020р. у Верховній Раді 
було зареєстровано проект Закону 
№ 2710 про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо 
забезпечення участі присяжних у 
здійсненні правосуддя. Необхідність 
прийняття проєкту Закону зумовлена 
такими факторами:

• по-перше, у Кримінальному процесуаль-
ному кодексі України (далі – КПК) зазначено, що за 
клопотанням обвинуваченого у кримі-
нальному провадженні в суді першої 
інстанції щодо злочинів, за вчинення 
яких передбачене довічне позбавлен-
ня волі, правосуддя може здійснюва-
тися судом присяжних у складі двох 
професійних суддів та трьох присяж-
них. Однак такий підхід суттєво обмежує участь 
народу у кримінальному провадженні, як за колом 
справ, де можуть брати участь представники народу, 
так і за закріпленою моделлю суду присяжних, яка, 
по суті, є судовим розглядом з народними засідателя-
ми, і не є власне судом присяжних;

• по-друге, згідно із статтею 65 За-
кону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» до списків присяжних не 
включаються державні службовці, 
посадові особи органів місцевого са-
моврядування, адвокати, нотаріуси, 
та інші особи, які мають юридичну 
освіту, або потенційно могли мати 
юридичний досвід. Проте віднесені 
законодавцем до компетенції присяж-
них питання передбачають наявність 

високого рівня юридичних знань (ча-
стина третя статті 383 КПК). Так, від-
повідно до частини першої статті 391 
КПК голосування присяжних повинне 
проводитись з питань, передбачених 
статтею 368 КПК України, в тому чис-
лі щодо вирішення питань, чи містить 
діяння склад кримінального правопо-
рушення і якою статтею закону Укра-
їни про кримінальну відповідальність 
він передбачений, та інші. 

Таким чином, законодавством 
цей обов’язок покладено на осіб без 
достатніх знань і досвіду вирішення 
складних питань права без розумін-
ня в достатній мірі їх змісту і суті, що 
може стати підставою для оскарження 
таких рішень в Європейському суді з 
прав людини на підставі порушення 
права на справедливий судовий роз-
гляд, адже присяжні, які становлять 
більшість відповідного складу суду, 
вирішували при ухваленні рішення 
питання, відповіді на які вони особи-
сто не знали і знати не могли; 

• по-третє, важливість суду 
присяжних для справедливого судо-
чинства полягає не тільки в тому, що 
ухвалене ними рішення буде більш 
виваженим, адже ухвалюється групою 
людей, які мають різний життєвий 
досвід та погляд на ситуацію, й не тіль-
ки в тому, що на присяжних важче чи-
нити тиск, адже вони не залежать від 
адміністративного ресурсу та вибірко-
во потрапляють на розгляд конкретної 
справи, про що важко дізнатися зазда-
легідь, а ще й в тому, що коли вердикт 
у справі ухвалено колегією громадян, 
які є жителями тієї громади, де відбу-
вається розгляд справи  – це призво-
дить до легітимізації цього рішення 
громадою, тобто сприйняття такого 
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рішення як справедливого більшістю 
громадян. 

Таким чином, можна уникнути не-
гативної реакції, яку часто викликають 
судові рішення, ухвалені у резонанс-
них кримінальних справах, та значно 
підвищити довіру громадськості до 
судової влади. 

Проєктом Закону пропонується 
внести зміни до статті 31 КПК та за-
провадити розгляд кримінальних про-
ваджень, у яких за вчинення злочину 
передбачено покарання у виді позбав-
лення волі на строк понад десять років 
або довічного позбавлення волі, су-
дом присяжних у складі одного судді 
та семи присяжних, а за клопотанням 
обвинуваченого  – колегіально судом 
у складі трьох суддів (крім випадків, 
передбачених частиною дванадцятою 
статті 31 КПК).

Розгляд справ зазначеної катего-
рії із залученням присяжних запро-
ваджується на виконання положень 
Національної стратегії у сфері прав 
людини, затвердженої Указом Прези-
дента України від 25 серпня 2015 року 
№ 501/2015.

Разом з тим запровадження роз-
гляду справ судом присяжних сто-
совно усіх тяжких кримінальних пра-
вопорушень наразі є передчасним. 
Впровадження суду присяжних по-
винно здійснюватися поступово, що 
дозволить запровадити дієвий засіб 
здійснення правосуддя.

За результатами аналізу злочинів, 
передбачених Кримінальним кодек-
сом України, було виокремлено кате-
горію особливо тяжких злочинів, за 
вчинення яких передбачено покаран-
ня понад десять років, як такі, що ма-
ють найвищий рівень суспільної не-
безпеки серед цієї категорії справ та 

запропоновано розгляд цієї категорії 
справ судом присяжних.

Проектом Закону пропонується 
покласти на суд присяжних вирішен-
ня питань про винуватість чи невину-
ватість обвинуваченого. Такі рішення 
приймаються простою більшістю го-
лосів (стаття 391 КПК в редакції про-
екту Закону).

Нарадою суду присяжних керує 
голова присяжних, який послідовно 
ставить на обговорення питання та 
проводить відкрите голосування і веде 
підрахунок голосів.

Голова присяжних обирається при-
сяжними у нарадчій кімнаті більшістю 
голосів зі свого складу та користуєть-
ся рівними з іншими присяжними 
правами у вирішенні всіх питань, що 
виникають під час судового розгля-
ду й ухвалення вердикту, веде наради 
присяжних, за дорученням присяжних 
звертається до головуючого з питан-
нями, ставить на обговорення питан-
ня та проводить відкрите голосуван-
ня і веде підрахунок голосів та керує 
нарадою присяжних, з урахуванням 
результатів голосування проголошує 
вердикт в судовому засіданні (стаття 
3881 КПК в редакції проєкту Закону).

Кожному з присяжних учасники 
кримінального провадження можуть 
заявити відвід з підстав, передбачених 
статтями 75 і 76 КПК.

Змінами до статті 387 КПК вста-
новлюється, що кожна із сторін кри-
мінального провадження має право 
заявити відвід без надання мотивів 
двом присяжним. Прокурор та потер-
пілий мають право заявити відвід без 
надання мотивів одному присяжному. 

Порядок прийняття рішення судом 
присяжних передбачає, зокрема, що 
перед виходом присяжних до нарад-
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чої кімнати для ухвалення вердикту 
головуючий звертається до присяжних 
із напутнім словом, у якому нагадує 
суть обвинувачення, повідомляє зміст 
Закону України «Про кримінальну 
відповідальність», що передбачає від-
повідальність за вчинення злочину, у 
якому обвинувачується особа, роз’яс-
нює основні правила оцінки доказів, 
зміст презумпції невинуватості, по-
ложення про тлумачення сумнівів на 
користь обвинуваченого, роз’яснює 
зміст стандарту переконання «поза 
розумним сумнівом».

Головуючий роз’яснює присяжним, 
що їхні висновки мають ґрунтуватися 
лише на тих доказах, які були безпо-
середньо досліджені під час судового 
розгляду, а також нагадує свої наста-
нови щодо недопустимості певних до-
казів і відомостей. 

Головуючий також роз’яснює при-
сяжним порядок їхньої наради, під-
готовки відповідей на поставлене 
питання, голосування й ухвалення 
вердикту (стаття 3911 КПК в редакції 
проекту Закону).

Після звернення із напутнім сло-
вом, присяжні видаляються до нарад-
чої кімнати для ухвалення вердикту.

Вердикт присяжних обов’язковий 
для головуючого і має наслідком ух-
валення ним відповідного вироку. Го-
ловуючий складає і проголошує вирок 
суду присяжних (стаття 3917 КПК в ре-
дакції проекту Закону).

Також пропонується внести зміни 
до статті 392 КПК та встановити, що 
вироки, ухвалені на підставі вердикту 
суду присяжних, підлягають оскар-
женню в апеляційному порядку (ча-
стина четверта стаття 392 КПК в редак-
ції проєкту Закону).

З метою забезпечення формування 
списків присяжних Державна судова 
адміністрація України та її територі-
альні органи мають право отримува-
ти з Державного реєстру виборців ін-
формацію про виборців, зокрема таку, 
що містить персональні дані (частина 
восьма статті 26 Закону України «Про 
Державний реєстр виборців» в редак-
ції проекту Закону).[4]

02.01.2020р. у Верховній Раді було 
зареєстровано також проект закону 
№2709 про внесення змін до закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів» щодо удосконалення порядку 
формування списку присяжних. Зако-
ном України від 02 червня 2016  року 
№ 1402-VIII «Про судоустрій і статус 
суддів»» (далі – Закон) змінено поря-
док формування, затвердження та пе-
регляду списку присяжних.

Порядок формування, затверджен-
ня та перегляду списку присяжних 
визначено положеннями статті 64 За-
кону. Так, для затвердження списку 
присяжних територіальне управління 
Державної судової адміністрації Укра-
їни звертається з поданням до відпо-
відних місцевих рад, які формують і 
затверджують у кількості, зазначеній у 
поданні, список громадян, які постій-
но проживають на територіях, на які 
поширюється юрисдикція відповідно-
го окружного суду, відповідають вимо-
гам статті 65 цього Закону і дали згоду 
бути присяжними.

У разі неприйняття місцевою ра-
дою (місцевими радами), впродовж 
двох місяців з моменту отримання 
подання, рішення про затверджен-
ня списку присяжних територіальне 
управління Державної судової адміні-
страції України звертається з подан-
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ням щодо затвердження списку при-
сяжних до відповідної обласної ради.

Список присяжних затверджується 
на три роки і переглядається в разі не-
обхідності для заміни осіб, які вибули 
зі списку, за поданням територіально-
го управління Державної судової адмі-
ністрації України.

Слід зауважити, що при застосу-
ванні вищевказаного порядку форму-
вання та затвердження списків при-
сяжних, наразі існує проблема щодо 
тривалого процесу їх формування та 
затвердження.

Проектом Закону пропонується 
внести зміни до статті 64 Закону, яки-
ми передбачається спростити поря-
док формування списків присяжних 
шляхом виключення місцевих рад з 
процесу їх формування та покладен-
ня такого обов’язку на територіальні 
управління Державної судової адмі-
ністрації України з використанням ін-
формації, що міститься в Державному 
реєстрі виборців.

Крім того, проектом Закону про-
понується рекомендувати Державній 
судовій адміністрації України затвер-
дити порядок формування списку 
присяжних.

Також проектом Закону запропо-
новано доповнити статтю 65 Зако-
ну положенням, згідно з яким члени 
органу, що здійснює дисциплінарне 
провадження відповідно до Закону 
України «Про прокуратуру», не можуть 
включатись до списків присяжних.[5]

Враховуючи зазначене, необхід-
ність прийняття проекту Закону зу-
мовлена потребою в оперативному 
формуванні та затвердженні списку 
присяжних задля забезпечення роз-
гляду судових справ, у випадках, пе-
редбачених процесуальним законом, 

з дотриманням розумних строків їх 
розгляду.

Висновки. Судова влада, перш за 
все, є тією гілкою влади, повага до якої 
має слугувати становленню правової 
держави. Тому введення суду присяж-
них континентальної моделі стане 
фундаментальним фактором форму-
вання суспільної свідомості, оскільки 
громадяни, які брали участь у відправ-
ленні правосуддя в статусі присяж-
ного, будуть вносити свій вклад у 
розвиток демократичних принципів 
правосуддя. Суд присяжних вплине на 
формування громадянського суспіль-
ства, зокрема через залучення особи 
до прийняття рішення про долю ін-
шого, усвідомлення людської гідності, 
взяття відповідальності за подальше 
життя іншої людини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. «Інститут присяжних: міжнародний 
досвід», Інформаційна довідка, підготов-
лена Європейським інформаційно-до-
слідницьким центром на запит народного 
депутата України, http://euinfocenter.rada.
gov.ua/uploads/documents/29341.pdf 

2. Types of Juries, United States Courts, 
https://www.uscourts.gov/services-forms/
jury-service/types-juries.

3. Романенко Є. О. Другий етап судо-
вої реформи в Україні//Публічне уряду-
вання: збірник. –№ 3 (13) – травень 2018. 
–Київ: ДП “Видавничий дім “Персонал”,  
2018. –с.188-198.

4. Пояснювальна записка до проек-
ту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо забезпе-
чення участі громадян у здійсненні право-
суддя» http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=67835

5. Проект закону про внесення змін 
до закону України «Про судоустрій і ста-



140

тус суддів» щодо удосконалення порядку 
формування списку присяжних №2709 
від 02.01.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=67834

REFERENCES:

1. Instytut prysiazhnykh: mizhnarodnyi 
dosvid [Jury Institute: International 
Experience]. (n.d.). euinfocenter.rada.gov.
ua. Retrieved from http://euinfocenter.rada.
gov.ua/uploads/documents/29341.pdf [in 
Ukrainian].

2. Types of Juries. (n.d.). www.uscourts.
gov. Retrieved from https://www.uscourts.
gov/services-forms/jury-service/types-juries 
[in English].

3. Romanenko, Ye. O. (2018). Druhyi 
etap sudovoi reformy v Ukraini [The second 
stage of judicial reform in Ukraine]. Publichne 
uriaduvannia – Public governance, 3(13), 188-
198 [in Ukrainian].

4. Poiasniuvalna zapyska do proektu 
Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do 
deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo 
zabezpechennia uchasti hromadian u 
zdiisnenni pravosuddia» [Explanatory Note 
to the Draft Law of Ukraine “On Amendments 
to Certain Legislative Acts on Ensuring 
Citizens’ Participation in the Administration 
of Justice”]. (n.d.). w.c.rada.gov.ua. Retrieved 
from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=67835 [in Ukrainian].

5. Proekt zakonu pro vnesennia zmin 
do zakonu Ukrainy “Pro sudoustrii i status 
suddiv” shchodo udoskonalennia poriadku 
formuvannia spysku prysiazhnykh” : vid 
02.01.2020, № 2709 [Draft Law on Amendments 
to the Law of Ukraine “On Judiciary and Status 
of Judges” on Improvement of the Procedure 
for Forming the Jury List” from 02.01.2020, 
№  2709]. (n.d.). w.c.rada.gov.ua. Retrieved 
from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=67834 [in Ukrainian].



141

ПИТАННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА

УДК 347.63 

https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-1(7)-141-152

Дзюбенко Олена Леонідівна,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права юридичного факульте-
ту Державного університету інфраструктури і технологій, проспект Героїв Сталінграду, 2, 
м. Київ, 04211; +380972994213; elena8508@ukr.net, https//orcid.org/0000-0002-7674-8651

ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ІСТОТНІ УМОВИ 
ДОГОВОРУ ПРО СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО

Анотація. У публікації досліджується правова природа та істотні умови догово-
ру про сурогатне материнство. З’ясовано, що договір є двостороннім та укладається 
між подружжям, яке надає свій генетичний матеріал для зачаття ембріона, який буде 
перенесений в організм сурогатної матері за допомогою застосування допоміжних 
репродуктивних технологій та, відповідно, сурогатною матір’ю

Через призму співставлення ознак, які приманні договорам про надання послуг 
та договору про сурогатне материнство доведено, що договір про сурогатне мате-
ринство за своєю правовою природою належить до договорів про надання послуг та 
породжує виникнення цивільно-правових відносин між замовниками (подружжям) 
та виконавцем договору про сурогатне материнство (сурогатною матір’ю). 

З’ясовано, що істотними умовами договору про сурогатне материнство є предмет 
договору та, в разі його оплатності, ціна. Предметом договору про сурогатне материн-
ство слід вважати послуги по перенесенню в організм сурогатної матері ембріона люди-
ни, зачатого подружжям в результаті застосування допоміжних репродуктивних техно-
логій; виношуванню; народженню дитини та передачі дитини подружжю. 

Ціна договору про сурогатне материнство, в свою чергу, має бути визначена в 
кошторисі, який повинен узгоджуватися між сторонами та бути частиною договору. В 
кошторисі варто вказувати розмір, строк та порядок оплати кожної послуги та витрат, 
які будуть та можуть бути понесені у зв’язку з виношуванням та народженням дитини 
сурогатною матір’ю. При цьому, доведено, що ціна складається з трьох частин: по-пер-
ше, сума, яка виплачується сурогатній матері за кожну надану нею послугу (переніс емб-
ріона, щомісячні виплати, винагорода після народження та передачі дитини). По-друге, 
оплата фактичних витрат сурогатної матері (харчування, оренда житла, трансфер, одяг 
для вагітних, придбання необхідних речей в пологовий будинок). По-третє, оплата фор-
смажорних обставин, які можуть виникнути під час виношування або народження ди-
тини (перебування під час вагітності на стаціонарному лікуванні в медичному закладі, 
народження двох і більше дітей, смерть сурогатної матері під час пологів).

Ключові слова: договір про сурогатне материнство, сурогатна матір, предмет 
договору про сурогатне материнство, ціна договору про сурогатне материнство, по-
слуга. 
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LEGAL NATURE AND ESSENTIAL CONDITIONS  
OF THE SURROGACY AGREEMENT

Abstract. The publication explores the legal nature and essential terms of the 
Surrogacy Agreement. It is revealed that the Agreement is bilateral and concluded between 
the spouses, who provide their genetic material for a conception of the embryo, which 
will be transferred to the body of a surrogate mother by means of the use of assisted 
reproductive technologies and, accordingly, the surrogate mother. 

Through the prism of comparing the features that are related to the service agreements 
and the Surrogacy Agreement, it is proved that the Surrogacy Agreement by its legal nature 
refers to the service agreements and generates the emergence of civil relations between 
the customers (spouses) and the contractor of the Surrogacy Agreement (by surrogate 
mother). 

It was found that the essential conditions of the surrogacy agreement are the subject 
of the Agreement and, in the case of its payment, the price. The subject of the Surrogacy 
Agreement should be considered services for the transfer to the body of the surrogate 
mother of the human embryo conceived by the spouses as a result of the use of assisted 
reproductive technologies; bearing; birth and transfer of the child to the couple. 

The price of a Surrogacy Agreement should, in turn, be set out in an estimate that 
must be agreed between the Parties and be part of the Agreement. The estimate should 
specify the size, term and order of payment for each service and expenses that will and 
may be incurred in connection with the carrying and birth of a child by a surrogate mother. 
At the same time, it is proved that the price consists of the following three parts: first, the 
amount that is paid to the surrogate mother for each service rendered by them (embryo 
transfer, monthly payments, remuneration after the birth and transfer of the child). 
Secondly, the payments of the actual costs of the surrogate mother (food, rent, transfer, 
clothing for pregnant women and the purchase of the necessary things in the hospital). 
Thirdly, payment of force majeure circumstances that may occur during the birth or birth 
of a child (stay in the hospital during hospital treatment in a hospital, the birth of two or 
more children and death of a surrogate mother during childbirth).

Keywords: Surrogacy Agreement, surrogate mother, subject of Surrogacy Agreement, 
price of Surrogacy Agreement, service. 
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Постановка проблеми. У Сімей-
ному кодексі України зазначено, що 
дружина має право на материнство (ч. 
1 ст. 49 СК України), а чоловік має пра-
во на батьківство (ч. 1 ст. 50 СК Украї-
ни) [1]. Водночас, неможливість зачати 
подружжям дитину або неможливість 
виносити дитину дружиною вирішу-
ється шляхом використання послуг 
сурогатного материнства. Проте, реа-
лізувати з мінімальними ризиками як 
для подружжя, так і для сурогатної ма-
тері вказане право надзвичайно важ-
ко через відсутність в національному 
законодавстві норм, які б регулювали 
порядок укладання договору про суро-
гатне материнство, визначали його іс-
тотні умови, встановлювали права та 
обов’язки сторін договору, а також пе-
редбачали відповідальність за невико-
нання або неналежне виконання умов 
договору. Разом з тим, підходи нау-
ковців щодо розуміння ними правової 
природи договору є неоднозначними 
та дискусійними. У зв’язку з цим, до-
слідження правової природи догово-
ру про сурогатне материнство та його 
істотних умов досі залишається акту-
альними та підлягає аналізу.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Велика кількість дослі-
джень як вітчизняних, так і зарубіж-
них вчених, практиків присвячена 
договору про сурогатне материнство. 
Так, актуальні проблеми договору про 
сурогатне материнство досліджували 
у свої працях Т.В. Заварза, І.Я. Верес,  
Ю.Ю. Таланов, Н.А. Аблятіпова,  
Р.А. Майданик, А. Головащук та інші. 
В.А. Ватрас, в свою чергу, розглядав 
суб’єктний склад договору про суро-
гатне материнство. С.Ю. Чашкова у 
своєму дисертаційному дослідженні 
аналізувала систему договірних зо-

бов’язань договору сурогатного мате-
ринства. 

Формулювання мети статті. Ме-
тою статті є визначення правової при-
роди та істотних умов договору про 
сурогатне материнство.

Виклад основного матеріалу. 
Цивільний кодекс України не виділяє 
договір про сурогатне материнство як 
самостійний вид договору. Крім того, 
досліджуваний договір не регулюєть-
ся жодним нормативно-правовим ак-
том. Варто зазначити, що у 2011 році у 
Верховній Раді України був зареєстро-
ваний проєкт закону «Про допоміжне 
материнство» від 17 червня 2011 року 
№ 8703, який визначає організацій-
но-правові питання, медичні аспек-
ти щодо допоміжного материнства, 
основні напрями державної політики 
та повноваження органів виконавчої 
влади у сфері допоміжного материн-
ства [2]. 

Так, вказаний проєкт визначає до-
поміжне материнство (сурогатне) як 
відрізок часу, впродовж якого: жінка 
стає допоміжною матір’ю, реалізується 
комплекс заходів, спрямованих на за-
хист та обслуговування жінок, що на-
роджують дітей для інших осіб (замов-
ників) шляхом імплантації ембріону із 
застосуванням методик допоміжних 
репродуктивних технологій [2].

Слушною є позиція Т.В. Заварзи, 
яка зазначає, що легалізація в Україні 
відносин із сурогатного материнства 
вимагає від науковців нагального ви-
рішення декількох важливих питань: 
по-перше, щодо природи відносин між 
замовниками – потенційними батька-
ми та сурогатною матір’ю (цивільні, 
сімейні, адміністративно-правові); 
по-друге, щодо природи договору про 
сурогатне материнство (непоіменова-
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ний, договір послуг чи договір підря-
ду); по-третє, щодо предмета договору 
[3, С. 27].

Науковці, які у своїх працях до-
сліджували особливості договору про 
сурогатне материнство неоднозначні 
у розумінні правової природи догово-
ру. Так, на думку, І.Я. Вереса, договір 
про сурогатне материнство слід від-
нести до сімейно-правових договорів 
і передбачити в Сімейному кодексі 
України. При цьому, автор наголошує, 
що до договору про сурогатне мате-
ринство слід застосовувати норми 
Цивільного кодексу України, якщо від-
сутні відповідні норми у Сімейному 
кодексі України і це не суперечить суті 
відносин [4, С. 28]. 

Ю.Ю. Таланов, в свою чергу, вва-
жає, що під договором сурогатного ма-
теринств слід розуміти договір, згідно 
з яким сурогатна мати (виконавець) 
після імплантації або транспланта-
ції в її організм (без використання її 
біологічного матеріалу) ембріона по-
дружжя, яке надало свій генетичний 
матеріал (замовники), зобов’язується 
виносити, народити і передати дитину 
замовникам, а замовники зобов’язу-
ються сплатити виконавцеві фактич-
ні витрати, пов’язані з виконанням 
договору і винагороду, якщо інше не 
встановлено договором [5, С. 367]. Така 
дефініція договору про сурогатне ма-
теринство свідчить до приналежність 
його до цивільно-правових договорів. 

Таким чином, можна констатува-
ти, що позиції науковців є суперечли-
вими і неоднозначними, а отже в науці 
відсутній єдиний підхід щодо розу-
міння правової природу договору про 
сурогатне материнство. 

Досліджуючи договір про сурогат-
не материнство через призму його 

приналежності до сімейно-правових 
договорів чи до цивільно-правових 
договорів, необхідно звернутися до 
дефініції поняття «сурогатне мате-
ринство». А.В. Ватрас, з думкою якого 
ми погоджуємось, вважає, що із пра-
вової точки зору під сурогатним мате-
ринством слід розуміти запліднення 
жінки шляхом імплантації ембріона з 
використанням генетичного матеріа-
лу подружжя з метою виношування і 
народження дитини, яка в подальшо-
му буде визнана такою, що походить 
від подружжя, як правило, на комер-
ційній основі на підставі відповідного 
договору між подружжям та сурогат-
ною матір’ю [6, С. 72].

Конкретизуючи вказаний підхід, 
варто зазначити, що в науковій літера-
турі розрізняють два види сурогатно-
го материнства: повна або гестаційна 
сурогатність (перенесення в організм 
сурогатної матері ембріона людини, 
зачатого подружжям, дружиною та 
донором, донорами) та часткова або 
гендерна сурогатність (передбачає ге-
нетичний зв’язок сурогатної матері з 
дитиною, оскільки використовується 
її яйцеклітина) [4, С. 27]. На наш по-
гляд, вказана позиція суперечить змі-
сту статті 123 СК України [1], відповід-
но до якої можливе лише три шляхи 
застосування допоміжних репродук-
тивних технологій, причому в обох 
варіантах, які виходять із змісту пер-
шої та другої частин вказаної статті, 
дитину народжує дружина. При цьому, 
відповідно до ч. 2 ст. 123 СК України 
[1], донорами ембріона людини, який 
переноситься в організм іншої жін-
ки, є виключно подружжя (чоловік та 
жінка), що виключає можливість ви-
користання біологічного матеріалу 
сурогатної матері, а отже у договорі 
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про сурогатне материнство подружжя 
є донорами біологічного матеріалу. 
Водночас, особливу увагу в контексті 
досліджуваної теми, варто звернути і 
на те, що договір про сурогатне мате-
ринство має укладатися виключно між 
подружжям та сурогатною матір’ю. Ра-
зом з тим, для перенесення в організм 
сурогатної матері ембріона людини, 
зачатого подружжям в результаті за-
стосування допоміжних репродуктив-
них технологій, необхідно укладати 
самостійний договір між подружжям 
та медичною установою, яка буде на-
давати вказану послуги. 

Таким чином, предметом нашого 
дослідження є договір про сурогатне 
материнство, який укладається між 
подружжям, яке надає свій генетичний 
матеріал для зачаття ембріона, який 
буде перенесений в організм сурогат-
ної матері за допомогою застосування 
допоміжних репродуктивних техноло-
гій та, відповідно, сурогатною матір’ю. 

При цьому, як вірно зазначає С.Ю. 
Чашкова у своєму дисертаційному 
дослідженні «Система договірних зо-
бов’язань в російському сімейному 
праві»: «між лікувальним закладом і 
подружньою парою, яка звернулася з 
метою застосування репродуктивних 
технологій, договір між сурогатною 
матір’ю і лікувальним закладом, а та-
кож між сурогатною матір’ю і подруж-
ньою парою належать до сфери ци-
вільного права» [7, С. 41].

На нашу думку, договір про суро-
гатне материнство за своєю право-
вою природою належить до цивіль-
но-правових договорів, а саме до 
договорів про надання послуг, а тому 
має укладатися відповідно до вимог 
Глави 63 ЦК України «Послуги. Загаль-
ні положення» (статті 901-907). Так, 

відповідно до ст. 901 ЦК України, за 
договором про надання послуг одна 
сторона (виконавець) зобов’язується 
за завданням другої сторони (замов-
ника) надати послугу, яка споживаєть-
ся в процесі вчинення певної дії або 
здійснення певної діяльності, а замов-
ник зобов’язується оплатити виконав-
цеві зазначену послугу, якщо інше не 
встановлено договором [8]. Проаналі-
зуємо вказану дефініцію через призму 
договору про сурогатне материнство 
та доведемо приналежність договору 
про сурогатне материнство до догово-
ру про надання послуг рядом підстав. 

По-перше, ч. 2 ст. 123 СК України 
чітко встановлює сторони договору про 
сурогатне материнство, якими можуть 
бути подружжя (чоловік та жінка), які 
є замовниками договору про надання 
послуг, з однієї сторони, та, відповідно, 
сурогатна мати, яка є виконавцем дого-
вору, –з іншої сторони. 

Варто зазначити, що сімейні від-
носини виникають між виключним 
колом учасників сімейних правовід-
носин, перелік яких закріплений в 
статті 2 СК України. Разом з тим, тер-
мін «сурогатна матір» у вказаній статті 
відсутній, а отже договір про сурогат-
не материнство не може породжувати 
у сторін, які його уклали виникнення 
сімейних правовідносин, за виклю-
ченням випадку, коли сурогатна ма-
тір є родичкою чоловіка або жінки та 
є тіткою або бабусею народженою нею 
дитини. 

Так, якщо сурогатною матір’ю є 
родичка чоловіка або дружини (мати, 
рідна або двоюрідна сестра), які є за-
мовниками договору про сурогатне 
материнство, батьками дитини, відпо-
відно до ч. 2 ст. 123 СК України є по-
дружжя. Разом з тим, між дитиною та 
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сурогатною матір’ю, яка її народила 
в такому випадку виникають сімей-
ні правовідносини, які регулюються 
Розділом V Сімейного кодексу Укра-
їни «Права та обов’язки інших членів 
сім’ї та родичів». Таким чином, між 
сторонами договору про сурогатне 
материнство виникають цивільні пра-
вовідносини. 

По-друге, частина 2 статті 123 СК 
України «Визначення походження 
дитини, народженої в результаті за-
стосування допоміжних репродуктив-
них технологій» міститься у Главі 12 
СК України «Визначення походжен-
ня дитини» [1], а отже вказана норма 
безпосередньо свідчить про те, що 
народження дитини сурогатною ма-
тір’ю, зачатою подружжям в резуль-
таті застосування допоміжних ре-
продуктивних технологій є однією із 
підстав походження дитини від мате-
рі та батька, які перебувають у шлюбі 
між собою. Таким чином, не виникає 
сумнів в тому, що після народження 
дитини, вона вважається такою, яка 
походить від подружжя, а державна 
реєстрація народженої сурогатною 
матір’ю дитини має здійснюватися на 
загальних підставах за правилами ст. 
13 Закону України «Про державну ре-
єстрацію актів цивільного стану» [9]. 
Можна стверджувати, що договір про 
сурогатне материнство не належить за 
своєю правовою природою до сімей-
но-правових договорів, а Сімейний 
кодекс України визначає одну з під-
став походження дитини від батьків, 
які перебувають у шлюбі між собою, а 
саме  – застосування допоміжних ре-
продуктивних технологій із залучен-
ням іншої жінки, в організм якої пе-
реноситься ембріон людини, зачатий 
подружжям. 

По-третє, предметом договору про 
сурогатне материнство є послуга, яка 
полягає, відповідно до ч. 2 ст. 123 СК 
України, у перенесенні в організм ін-
шої жінки ембріона людини, зачатого 
подружжям (чоловіком та жінкою) в 
результаті застосування допоміжних 
репродуктивних технологій. Звісно, 
метою досліджуваного договору є на-
родження дитини сурогатною матір’ю 
з подальшим переданням народженої 
дитини подружжю. А тому, важливо 
акцентувати увагу на тому, що по-
слуга, яка є предметом договору про 
сурогатне материнство не обмежуєть-
ся виключно «перенесенням в орга-
нізм іншої жінки ембріона людини», 
а й також охоплює послуги по вино-
шуванню, народженню та переданню 
дитини подружжю, яке є замовниками 
даної послуги та яке надало свій гене-
тичний матеріал. При цьому, вказані 
послуги договору про сурогатне ма-
теринство, споживаються в процесі 
вчинення певної дії (перенесення в 
організм іншої жінки ембріона люди-
ни, зачатого подружжям в результаті 
застосування допоміжних репродук-
тивних технологій; передання дитини 
подружжю) або здійснення певної ді-
яльності (виношування та народження 
дитини), а отже, відповідно до ч. 1 ст. 
901 ЦК України, складають предмет 
договору про сурогатне материнство. 
Такий аналіз безперечно свідчить про 
приналежність договору про сурогат-
не материнство до договорів про на-
дання послуг, істотною умовою яких 
є предмет, що передбачає відповідні 
послуги. 

По-четверте, відповідно до ч. 1 ст. 
902 ЦК України, виконавець повинен 
надати послугу особисто [8], що безпо-
середньо вказує на те, що сурогатною 
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матір’ю може бути виключно та жінка, 
яку обере подружжя по визначеним та 
погодженим між собою критеріям. Ра-
зом з тим, у статті 48 Основ законодав-
ства України про охорону здоров’я за-
значено, що сурогатною матір’ю може 
бути виключно повнолітня жінка, яка 
має медичні показання [10]. Водночас, 
відповідно до п. 6.4. Порядку застосу-
вання допоміжних репродуктивних 
технологій в Україні, сурогатною ма-
тір’ю може бути повнолітня дієздатна 
жінка за умови наявності у неї власної 
здорової дитини, добровільної пись-
мової оформленої  заяви сурогатної 
матері, а також за відсутності медич-
них протипоказань [11]. Варто зазна-
чити, що в країнах, де сурогатне мате-
ринство легалізовано, законодавством 
висуваються різні вимоги до сурогат-
ної матері. Так, у Греції, однією з ос-
новних вимог до обох сторін договору 
є наявність громадянства. Крім того, 
жінки повинні довести не лише факт 
проживання в Греції протягом достат-
нього періоду, а й те, що не збирають-
ся залишити країну в найближчому 
майбутньому [12, С. 290]. Отже, лише 
та жінка, з якою бажають заключити 
договір про сурогатне материнство 
замовники та яка, при цьому, відпові-
дає вимогам законодавства, що вису-
ваються до сурогатних матерів може 
бути виконавцем послуги, що є однією 
із вимог договорів по надання послуг. 

По-п’яте, відповідно до ст. 909 ЦК 
України, замовник зобов’язується оп-
латити виконавцеві зазначену послу-
гу, якщо інше не встановлено догово-
ром [8], що вказує на те, що договори 
про надання послуг можуть бути як 
оплатними так і безоплатними. Відпо-
відно до ч. 5 ст. 626 ЦК України, дого-
вір є відплатним, якщо інше не вста-

новлено договором, законом або не 
випливає із суті договору [8]. Виходячи 
із особливостей договору про сурогат-
не материнство, можна стверджувати, 
що, зазвичай, він є оплатним, проте 
оплатність договору залежить, переду-
сім, від відносин, у яких перебувають 
замовники та виконавець послуги. Ви-
конавцем послуги може бути родичка 
(мати, сестра, тітка, тощо) чи близька 
подруга дружини або чоловіка, а отже 
договір, в такому випадку, може бути 
безоплатним за згодою сторін. Так, в 
Харкові у 1995 році вперше була ре-
алізована програма сурогатного ма-
теринства в Україні, а сурогатною 
матір’ю стала жінка, яка виносила ди-
тину своєї доньки, в якої була вродже-
на патологія матки [13, С. 168].

Проведений аналіз безсумнівно 
свідчить про приналежність договору 
про сурогатне материнство до дого-
ворів про надання послуг, а отже сто-
рони договору зобов’язані дотриму-
ватися вимог, передбачених Главою 
63 ЦК України. Крім того, договір про 
сурогатне материнство має бути укла-
дений у письмовій формі та підлягати 
нотаріальному посвідченню. 

Істотні умови договору про суро-
гатне материнство. Окремого ана-
лізу в контексті досліджуваної теми 
потребують істотні умови договору 
про сурогатне материнство. Відповід-
но до ч. 1 ст. 638 ЦК України, договір є 
укладеним, якщо сторони в належній 
формі досягли згоди з усіх істотних 
умов договору. Істотними умовами 
договору є умови про предмет догово-
ру, умови, що визначені законом як іс-
тотні або є необхідними для договорів 
даного виду, а також усі ті умови, щодо 
яких за заявою хоча б однієї із сторін 
має бути досягнуто згоди [8]. На нашу 
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думку, істотними умовами догово-
ру про сурогатне материнство мають 
бути предмет та, в разі оплатності до-
говору, його ціна. 

В науковій літературі відсутня єди-
на позиція щодо розуміння предмета 
договору про сурогатне материнство. 
Так, на думку Н.А. Аблятіпової, пред-
метом договору виступає обов’язок 
жінки виносити, народити і передати 
дитину подружжю, яке надає генетич-
ний матеріал [13, С. 170]. Аналогічної 
позиції дотримується і Р.А. Майда-
ник, зазначаючи лише, що предмет 
договору сурогатного материнства 
становлять відносини з виношування 
і народження дитини сурогатною ма-
тір’ю з подальшою передачею дитини 
генетичним (біологічним) батькам на 
умовах цього договору [14, с. 23].

Позиція авторів є слушною, проте, 
на нашу думку, не в повній мірі відо-
бражає специфіку предмета договору 
про сурогатне материнство, оскільки з 
однієї сторони, виношування дитини, 
її народження та передача в подаль-
шому замовникам договору неможли-
ві без запліднення сурогатної матері, 
а з іншого – предметом договорів про 
надання послуг є, безперечно, послуги, 
а тому і предметом договору про суро-
гатне материнство є саме послуги, які 
не можна ототожнювати з поняттями 
«відносини» та «обов’язок». 

На підставі цього вважаємо, що 
предметом договору про сурогатне 
материнство слід вважати послуги по 
перенесенню в організм сурогатної 
матері ембріона людини, зачатого 
подружжям (чоловіком та жінкою) в 
результаті застосування допоміжних 
репродуктивних технологій; виношу-
ванню; народженню дитини та пере-
дачі дитини чоловіку та дружині, які 

надали свій генетичний матеріал та є 
замовниками договору про сурогатне 
материнство. 

Разом з тим, дефініція поняття 
допоміжні репродуктивні технології 
закріплена у п. 1.2. Порядку застосу-
вання допоміжних репродуктивних 
технологій в Україні. Так, допоміжни-
ми репродуктивними технологіями 
є методики лікування безпліддя, за 
яких маніпуляції з репродуктивними 
клітинами, окремі або всі етапи підго-
товки репродуктивних клітин, проце-
си запліднення і розвитку ембріонів 
до перенесення їх у матку пацієнтки 
здійснюються в умовах іn vitro (техні-
ка виконання експерименту чи інших 
маніпуляцій у спеціальному лабора-
торному посуді або у контрольовано-
му середовищі поза живим організ-
мом) [11].

Ціна договору. Відповідно до ч. 1 ст. 
632 ЦК України, ціна встановлюється за 
домовленістю сторін [8]. На думку А. Го-
ловащук, яка розрізняє некомерційне 
та комерційне сурогатне материнство, 
ціну комерційного сурогатного мате-
ринства мають складати обов’язкові 
поточні витрати, що можуть виникну-
ти під час програми сурогатного мате-
ринства та грошова компенсація суро-
гатній матері, розмір якої визначається 
за домовленістю сторін [14, с. 68]

Водночас, якщо ціна у договорі не 
встановлена і не може бути визначена 
виходячи з його умов, вона визнача-
ється виходячи із звичайних цін, що 
склалися на аналогічні товари, роботи 
або послуги на момент укладення до-
говору (ч. 4 ст. 632 ЦК України) [8]. 

Через відсутність законодавчого 
закріплення механізму розрахунку за 
досліджуваним договором, на ринку 
послуг сурогатного материнства іс-
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нують різні варіанти оплати послуг 
сурогатної матері. Так, наприклад, 
спеціалізовані клініки встановлюють 
власний порядок цін. Зокрема, центр 
сурогатного материнства «Артеміда» 
обіцяє сурогатній матері гонорар у 
сумі близько  22000 євро, який вклю-
чає: аванс у сумі 5000 грн.; виплату у 
сумі 5000 грн. після підтвердження 
вагітності; щомісячні виплати у сумі 
10000 грн.; післяпологову компенса-
цію у сумі 13000 євро, яка виплачуєть-
ся після народження і передачі дити-
ни. При цьому, графік і розмір виплат 
прописуються в контракті і завіряють-
ся нотаріально. Крім перерахованих 
вище виплат сурогатна мама отримує 
також гроші на одяг для вагітних, на 
оренду житла на останніх місяцях пе-
ред пологами, страховку, компенсацію 
витрат на трансфер, оплату няні для її 
рідної дитини [16].

Водночас, міжнародне агентство 
репродуктивних технологій «Міліт-
та» здійснює оплату праці сурогатної 
матері у три етапи: переніс ембріона 
(300 дол. США), щомісячні виплати у 
сумі 300 дол. США та винагорода у роз-
мірі 15000-17000 дол. США [17], а отже 
за проведеним нами розрахунком, 
сурогатна матір, в разі виношування 
нею дитини протягом дев’яти міся-
ців, в середньому отримує гроші у сумі  
18000 дол. США. 

Таким чином на прикладі двох клі-
нік, які встановлюють ціни на послу-
ги сурогатного материнства, можна 
прийти до висновку, що ціна договору 
включає ціну за фактично надані по-
слуги сурогатної матері, що складають 
предмет договору про сурогатне мате-
ринство та ціну на фактичні витрати, 
які сурогатна мати здійснює під час 
виношування дитини (проживання, 

харчування, одяг, транспорті затрати, 
тощо). 

Виходячи із специфіки та ризико-
ваності договору про сурогатне мате-
ринство та на виконання ч. 1 ст. 903 ЦК 
України, варто не тільки передбачити 
в договорі ті послуги, які має надати 
сурогатна матір та ряд обставин, які 
можуть виникнути як при виношуван-
ні дитини, так і при її народженні, а й 
розмір, строк та порядок оплати цих 
послуг. Так, кожна з обставин, які мо-
жуть виникнути при виношуванні та 
народженні дитини може вплинути на 
ціну договору, а тому більш доцільно, 
на наш погляд, ціну договору визна-
чати в кошторисі, який повинен бути 
узгоджений між сторонами та бути 
частиною договору. В кошторисі вар-
то вказувати розмір, строк та поря-
док оплати кожної послуги та витрат, 
які будуть та можуть бути понесені у 
зв’язку з виношуванням та народжен-
ням дитини сурогатною матір’ю. 

Ми вважаємо, що ціна договору 
про сурогатне материнство має скла-
датися з трьох частин: по-перше, сума, 
яка виплачується сурогатній матері 
замовниками за кожну надану нею 
послугу (переніс ембріона, щомісячні 
виплати, винагорода після народжен-
ня дитини та передачі її подружжю). 
Захищаючи інтереси кожної зі сторін 
договору комерційного сурогатного 
материнства, варто, як вірно зазначає 
А. Головащук, грошову компенсацію, 
яка виплачується сурогатній матері 
після народження дитини, передавати 
на депозит нотаріусу до моменту пе-
редачі дитини потенційним батькам 
[15, С. 69].

По-друге, оплата сурогатній матері 
фактичних витрат для забезпечення їй 
комфортного виношування дитини та 
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її народження (харчування сурогатної 
матері, оплата оренди житла, транс-
фер, гроші на одяг для вагітних, при-
дбання необхідних речей в пологовий 
будинок, тощо). 

По-третє, оплата форсмажорних 
обставин, які можуть виникнути під 
час виношування або народження ди-
тини. Такими обставинами можуть 
бути: народження двох і більше дітей, 
пологи шляхом кесаревого розтину, 
смерть сурогатної матері під час по-
логів (в такій ситуації в договорі може 
бути встановлена сума компенсації, 
яка буде виплачена близьким родичам 
жінки, яка є виконавцем договору), 
тощо. Крім того, сурогатна матір може 
знаходитись на стаціонарному ліку-
ванні у медичному закладі, якщо під 
час обстеження буде виявлена загроза 
викидня. В такому випадку сурогатна 
матір може отримати компенсацію, 
якщо це буде передбачено у коштори-
сі. Звісно, встановити всі обставини, 
які можуть виникнути при виношу-
ванні та народженні дитини неможли-
во, проте узгодження більшості з них 
мінімізує спори, що можуть виникну-
ти у майбутньому. 

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Проведений аналіз 
правової природи та істотних умов 
договору про сурогатне материнство 
свідчить про його складність, ризико-
ваність та суперечливість. Доведено, 
що договір про сурогатне материнство 
належить до договорів про надання 
послуг. Встановлено, що істотними 
умовами договору є предмет та, в разі 
його оплатності, ціна. Предметом до-
говору є послуги по перенесенню в ор-
ганізм сурогатної матері ембріона лю-
дини, зачатого подружжям (чоловіком 
та жінкою) в результаті застосування 

допоміжних репродуктивних техноло-
гій; виношуванню; народженню дити-
ни та передачі дитини подружжю, яке 
є замовниками договору про сурогат-
не материнство. Водночас, ціна дого-
вору має бути визначена в кошторисі, 
який повинен бути обумовлений та 
узгодженим між подружжям та суро-
гатної матір’ю та бути частиною до-
говору. При цьому, ціна має складати-
ся з трьох частин: оплата сурогатній 
матері за надані нею послуги; оплата 
потреб сурогатної матері під час ва-
гітності та пологів, що викликані на-
лежним виконанням договору; оплата 
форсмажорних обставин, які можуть 
виникнути під час виношування або 
народження дитини.

Враховуючи, великий попит на 
послуги сурогатного материнства та 
відсутність правового регулювання 
договору, вважаємо за потрібне розро-
бити та прийняти закон, який би ви-
значав істотні умови, форму договору 
про сурогатне материнство, регулював 
відносини між сторонами договору та 
встановлював цивільно-правову від-
повідальність за невиконання або не-
належне виконання умов договору. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО 
СТРАТЕГУВАННЯ БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація. Стратегія національної безпеки України та Концепція розвитку сек-
тору безпеки і оборони України передбачає необхідність пошуку наукових підходів 
до стратегування безпекового середовища задля мінімізації ризиків та протидії за-
грозам національній безпеці, й зокрема загрозам военного характеру з метою забез-
печення визначеного у правовому просторі держави рівня воєнної безпеки держави.

У статті наведено теоретичне узагальнення та обґрунтування сутності науко-
во-методичного підходу до формалізації стратегічного планування, схематичне ві-
дображення сутності й головної мети стратегування системи забезпечення націо-
нальної безпеки (далі – СЗНБ) щодо визначення прийнятного рівня забезпечення 
національної безпеки, схематичне відображення траєкторій стратегування за крите-
рієм максимального забезпечення національної безпеки та розкриття варіантів 
постановки задач стратегічного планування. 

На основі проведеного аналізу у дослідженні зроблено висновки про те, що на-
уково-методичний підхід до формалізації стратегічного планування за умови його 
впровадження в практику державного управління, насамперед стратегічного, та 
формування державної політики сприятиме підвищенню їх об’єктивності та ефек-
тивності й може бути поширений на інші сфери життєдіяльності держави і суспіль-
ства, насамперед на соціально-економічну. Також автором запропоновано застосу-
вати зазначений методичний підхід при розробленні таких стратегічні документів, 
як проєкти Стратегії воєнної безпеки, концепціїї та програми розвитку Воєнної ор-
ганізації держави, нової редакції Воєнної доктрини України тощо.

Враховуючи сучасний стан державного управління стратегування безпекового 
середовища запропоновано практичні рекомендації, що сприятимуть вдосконален-
ню та підвищить ефективність стратегічного планування й управління в мінливих 
умовах зовнішнього та внутрішнього середовища.
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH 
TO SECURITY ENVIRONMENT STRATEGIC 
PLANNING IN PUBLIC ADMINISTRATION

Abstract. The National Security Strategy of Ukraine and the Concept of the Devel-
opment of the Security and Defense Sector of Ukraine imply the need to seek scientific 
approaches to the strategy of the security environment in order to minimize the risks and 
counter threats to the national security, and in particular military threats, in order to en-
sure the state’s level of military security.

The article summarizes the theoretical generalization and substantiation of the es-
sence of the scientific and methodological approach to formalizing the strategic planning, 
schematic representation of the essence and main goal of the national security system 
strategic planning (hereinafter –NSSS) to determine the acceptable level of the national 
security, schematic representation of the strategic trajectories based on the criterion of 
maximizing the national security and disclosing options for setting strategic planning 
tasks.

Based on the analysis, the study concludes that a scientific and methodological ap-
proach to formalizing the strategic planning, provided that it is implemented in the prac-
tice of the public administration, first of all strategic, and the formation of the public pol-
icy will enhance their objectivity and effectiveness and may be extended to other spheres 
of life of the state and society, especially the socio-economic. The author also proposes to 
apply this methodological approach in the development of such strategic documents as 
drafts of the Military Security Strategy, the concept and program of the development of the 
Military Organization of the State, the new edition of the Military Doctrine of Ukraine, etc.

Taking into account the current state of the public administration, the strategic en-
vironment of the security environment offers practical recommendations that will con-
tribute to the improvement and increase the effectiveness of the strategic planning and 
administration in the changing conditions of the external and internal environment.

Keywords: security environment, methodological approach, formalization of the stra-
tegic planning, strategic planning, strategic methods, strategic environment security, na-
tional security, military security, evaluation methodology.
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Постановка проблеми. Відомі ме-
тоди стратегування та управління [1; 2; 
3; 4; 5] включають такі «класичні» етапи 
цього процесу, як визначення місії та 
сукупності цілей організації (системи), 
стратегічний моніторинг та аналіз (про-
гнозування), формування альтерна-
тивних варіантів стратегічних рішень і 
розробку можливих сценаріїв розвитку 
подій, ранжування розроблених страте-
гій за визначеними ознаками тощо.

Незважаючи на значне різнома-
ніття методів стратегування, що від-
різняються за складом, послідовністю 
та змістом їх етапів, сукупністю кри-
теріїв та показників тощо, всі вони у 
явному чи неявному вигляді обов’яз-
ково включають процедуру формуван-
ня варіантів стратегічних рішень.

Розробка і впровадження ме-
тодичного підходу до формалізації 
стратегічного планування у сфері 
державного управління забезпечен-
ням національної безпеки держави є 
необхідним попереднім етапом фор-
мування відповідних моделі та мето-
ду стратегічного планування, сприяє 
систематизації інформації та знань 
стосовно досліджуваного процесу, 
виробленню логіки їх раціональної 
обробки та використання в інтересах 
досягнення визначеної головної мети.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Вітчизняними науковця-
ми було виконано низку фундамен-
тальних досліджень серед завдань 
яких передусім було виявлення зако-
номірностей і тенденцій формуван-
ня та розвитку системи забезпечення 
національної безпеки, її складових 
функцій, завдань; оцінки ефективнос-
ті функціонування, тощо. 

Інтерес вітчизняних науковців до 
окремих аспектів стратегування безпе-

кового середовища підкреслює суспіль-
ну значущість цих аспектів. Водночас 
дослідженість цієї проблематики зага-
лом видається недостатньою.

Цим обумовлена необхідність 
звертання до напрацювань у сфері 
державного управління, а також ін-
ших суспільних наук, зокрема стосов-
но дослідження загальнотеоретичних 
та методологічних підходів до ви-
значення характерних особливостей 
правового регулювання та організа-
ційного забезпечення управлінських 
явищ і процесів. Особливо цінними 
для проведеного дослідження стали 
напрацювання таких науковців як: 
В.  Д.  Бакуменко [6], В.  І.  Гурковський 
[7], В. Ковбасюк [8], В.  І. Мельниченко 
[9], Н.  Р.  Нижник [9], Н.  Г.  Плахотнюк 
[9], та ін.

Проблемі розроблення та впро-
вадження сучасних методів, моделей 
механізмів стратегічного планування 
й управління вітчизняними та між-
народними експертами приділяється 
достатньо уваги в роботах [1; 10; 2; 11; 
12]. При цьому більшість з них стосу-
ється переважно досліджень у сфері 
бізнесу і значно менше – застосуван-
ню методології стратегічного плану-
вання у державному управлінні [1; 10; 
13; 2; 14], насамперед у сфері забез-
печення національної безпеки. При 
цьому найбільш системно методичні 
підходи щодо формалізації стратегіч-
ного планування у сфері забезпечен-
ня національної безпеки викладено у 
працях [10; 13].

Згідно із запропонованим способом 
послідовність процесів формування та 
впровадження стратегічних докумен-
тів у сфері забезпечення національної 
безпеки з урахуванням їх ієрархії може 
бути такою: формування національної 
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ідеї та систем національних цінностей, 
національних інтересів, національних 
цілей, головної мети стратегічного 
планування (цільової функції), здійс-
нення стратегічного прогнозування, 
програмування та планування, розроб-
ка та реалізація бюджету (середньо- та 
короткострокового), впровадження 
отриманих результатів у практику та 
коригування стратегічних документів 
за результатами стратегічного моніто-
рингу та аналізу.

Одне із загальних визначень голов-
ної мети будь-якого планування фор-
мулюється так: формування та спряму-
вання процесу найбільш раціонального 
використання сил та ресурсів на шляху 
досягнення поставлених цілей [5].

Виходячи з підходу до стратегічного 
планування як до процесу його головну 
мету у загальному вигляді можна визна-
чити як формування та впровадження 
стратегій розвитку організаційних сис-
тем в умовах мінливого зовнішнього та 
внутрішнього середовища, обмежених 
ресурсів для реалізації місії організа-
ційної системи в середньо- та довго-
строковій перспективі.

Метою дослідження є обгрунту-
вання на основі сучасних наукових 
підходів сутності науково-методич-
ного підходу до формалізації страте-
гічного планування, схематичне ві-
дображення сутності й головної мети 
стратегування системи забезпечення 
національної безпеки (далі  – СЗНБ) 
щодо визначення прийнятного рівня 
забезпечення національної безпеки, 
схематичне відображення траєкторій 
стратегування за критерієм макси-
мального забезпечення національ-
ної безпеки та розкриття варіантів 
постановки задач стратегічного пла-
нування. 

Результати досліження. Згідно 
з чинним офіційним визначенням 
головна мета Стратегії національної 
безпеки України [14] – «... забезпечи-
ти такий рівень національної безпе-
ки, який би гарантував поступальний 
розвиток України, її конкурентоспро-
можність, забезпечення прав і сво-
бод людини і громадянина, подальше 
зміцнення міжнародних позицій та 
авторитету Української держави у су-
часному світі».

Визначення цієї головної мети 
ґрунтується на використанні сукуп-
ності якісних критеріїв, яких форму-
ються на основі відповідних ієрархіч-
них систем більш простих критеріїв, а 
їх комплексне застосування в загаль-
ному випадку має враховувати супе-
речливий характер деяких із них.

Інтегрованим критерієм досяг-
нення головної мети є кількісно не 
визначений та не названий рівень на-
ціональної безпеки, що розкривається 
з допомогою вищевказаної сукупності 
комплексних критеріїв, таких як по-
ступальний розвиток України, її кон-
курентоспроможність, забезпечення 
прав і свобод людини, зміцнення між-
народних позицій та авторитету.

Методика оцінки “сукупної мо-
гутності” держави. Спеціалісти аме-
риканського центру стратегічних та 
міжнародних досліджень при Джордж-
таунському університеті визначають 
так звану “сукупну могутність” держа-
ви, керуючись наступною алгебраїч-
ною моделлю: 

( ) ( )WSMECZ +∗++=ï ,
де ïZ  – “сукупна могутність” дер-

жави, яку ми відчуваємо; 
C  – критична маса (сума коефіці-

єнтів чисельності населення та площі 
території країни); 
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E  – економічна могутність; 
M  – військова могутність;
S  – стратегічна ціль держави; 
W  – сукупний показник волі на-

родів країни (нації) реалізувати стра-
тегічне спрямування держави.

Військові фахівці із Міжамерикан-
ського військового коледжу, пропо-
нують додатково ввести ще один по-
казник P  – сила впливу політичного 
керівництва держави на населення 
країни та його здатність повести за со-
бою не тільки населення своєї країни, 
а і країн-союзниць.

Таким чином, кінцева формула ви-
значення “сукупної могутності” дер-
жави приймає наступний вигляд:

( ) ( ).PWSMECZï ++∗++=
Крім того, дискусійним є твер-

дження стосовно того, що досягнення 
головної мети Стратегії можливе шля-
хом реалізації державної політики на-
ціональної безпеки. Це не відповідає 
теоретико-методологічним засадам 
державного управління, у тому числі 
стратегічного [1; 13; 2; 11; 15; 16 – 19], 
згідно з якими стратегія є одним з най-
важливіших інструментів державного 
управління, спрямованого на реаліза-
цію державної політики, а не навпаки.

Для глибшого розкриття сутнос-
ті методичного підходу до формалі-
зації стратегічного планування го-
ловну мету доцільно сформулювати 
більш стисло, з чітким визначенням 
основного критерію (критеріїв) її до-
сягнення, сконцентрувавши увагу на 
найбільш значущих аспектах, а саме: 
головною метою стратегічного плану-
вання у сфері державного управління 
забезпеченням національної безпеки 
є формування сукупності взаємопов’я-
заних стратегічних документів, що ви-
значають прийнятний та мінімально 

припустимий рівні забезпечення на-
ціональної безпеки і раціональні шля-
хи досягнення прийнятного рівня у 
визначеній стратегічній перспективі.

На рис. 1.1, 1.2 схематично відобра-
жена фізична сутність головної мети 
стратегування системи забезпечення 
національної безпеки (далі  – СЗНБ) 
щодо визначення прийнятного рівня 
забезпечення національної безпеки 
й усталеного розвитку суспільства та 
держави, а також пошуку раціональ-
них шляхів їх досягнення у стратегіч-
ній перспективі.

У зв’язку з тим, що альтерна-
тивні варіанти стратегічних рішень 
повинні мати однакові початко-
ві (стартові) умови, то «діапазони» 

( )( )ttzD ,1  та ( )( )ttzD ,2  почина-
ються з одного і того самого інтервалу 

*
02

*
01

*
0 ZZZ == .

Щодо інтервалів *
1ÏZ  та *

2ÏZ , то 
на рис. 1.1 відображено частинний ви-
падок, коли координати їх центрів збі-
гаються ( )

Ï2Ï1Ï
ZZZ ==  та інтер-

вал *
02Z  повністю включає інтервал 

)( *
02

*
01

*
01 ZZZ − .

Цей випадок є вкрай важливим, 
оскільки відповідає варіанту страте-
гічного планування, коли системою 
управління вищого рівня для СЗНБ 
заздалегідь визначається прийнятний 
(плановий) рівень забезпечення на-
ціональної безпеки ÏZ , тобто ÏZ   – 
фіксоване, (варіанти 1  – 3 табл. 1.1) і 
пошук його раціонального значення 
для CÏ0 Ttt +=  не здійснюється при 
стратегічному плануванні. Головна 
мета стратегічного планування при 
цьому полягає у пошуку варіанта стра-
тегічного рішення, якому відповідає 
«діапазон» ( )( )ttzD ,  з мінімальним 
розміром.
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Рис. 1.1. Альтернативні варіанти стратегічних рішень забезпечення  
національної безпеки держави

Рис. 1.2. Відбір траєкторій стратегування за критерієм максимального  
забезпечення національної безпеки
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Таблиця 1.1

Варіанти постановки задач стратегічного планування

Номер 
варіанта

Апріорно визначено для 

CÏ0 Ttt +=
Необхідно знайти для 

[ ]CÏ00 , Tttt +∈

1 ÏZ
 та ÏZ ( )tZ Ï , 

( )tZÏ
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2 ÏZ ( )tZ Ï , ÏZ
, 

( )tZÏ

3 ÏZ ( )tZÏ , ÏZ
, 

( )tZ Ï

4 ÏZ
, 

( )tZ Ï , ÏZ
, 

( )tZÏ

Якісний аналіз «діапазонів» 
( )( )ttzD ,1  та ( )( )ttzD ,2  на рис. 

2.2 показує, що більш прийнятним 
є діапазон ( )( )ttzD ,1 , що за ін-
ших рівних умов має менший розмір 

( )( ) ( )( )ttzDttzD ,, 21 <  і, відповід-
но, пов’язаний з ним процес досягнен-
ня прийнятного рівня забезпечення 
національної безпеки ÏZ  є більш по-

слідовним, усталеним і менш витрат-
ним. Крім того, меншим за розмірами 
діапазонам відповідають менші рівні 
ризиків для СЗНБ не досягти визна-
ченого ÏZ . У формалізованому ви-
гляді це означає, що для варіантів 1 – 3 
табл. 1.1 цільова функція матиме та-
кий вигляд:

min},,,,,,,,{ ÑÏÏÏ
*
minmin

*
0äóö →tTZZZZZUID                          (1.1.)

при ( ) ( ) ( ) ;};{; *
00

*
äóö

*
minmin ZZ;UtUIItZtZ ÄÓ ∈∈∈≥

;; 00
*

ÑÏminÑÏÏÏ ñïñï Tttt;TTTZZ max +≤≤≤≤∈

( ) ( ) 0.ttZt/tZ ïï ≤∂∂>∂∂ 2*2;0

Для варіанта 4 табл. 1.1 СЗНБ кон-
кретне значення прийнятного рівня 
забезпечення національної безпеки 
апріорно не задано, але вважають-
ся відомими (це можна побачити 
на рис. 1.1, 1.2) теоретичне (ідеаль-
не) максимально можливе значен-
ня рівня забезпечення національної 
безпеки *Zmax  та мінімально припу-
стимий рівень національної без пеки 

( )ñïTttZ += 0
*
min . Тоді пошук ÏZ  

має відбуватись у межах інтервалу 
( )( )*Z,TttZ maxñï0

*
min +=  з роз-

міром *
min

*
max

* ZZZ −=∆ . Як і в 
попередньому випадку, більш при-
йнятними є стратегічні рішення, яким 

відповідають діапазони з меншими 
розмірами (меншим рівнем ризику 
для СЗНБ недосягнення ÏZ ). Але цьо-
го недостатньо, оскільки для варіанта 
4 величина ÏZ  апріорно невідома і 
має задовольняти інший критерій: ви-
значення альтернативи стратегічного 
рішення, що забезпечує максималь-
ний рівень забезпечення національної 
безпеки за інших рівних умов.

Цей варіант завдань передбачає 
відбір альтернатив за двома крите-
ріями: по-перше, відбір «діапазо-
ну» з найбільшим значенням коор-
динати його центру на момент часу 

CÏ0 Ttt +=  (з максимальним рівнем 
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забезпечення національної безпеки) 
і, по-друге, визначення «діапазону» 
з мінімальними розмірами. Якщо ці 
критерії одночасно виконуються для 
одного і того самого «діапазону», то 
вважається, що знайдено прийнят-
ний рівень забезпечення національ-
ної безпеки та найкращий шлях його 
досягнення. Можливі конфліктні си-
туації, коли різні критерії задоволь-
няють різні «діапазони», що потребує 
знаходження компромісних рішень 
(застосування компромісних критері-
їв ефективності).

На рис. 1.2 відображе-
ні два гіпотетичні «діапазони» 

( )( )ttzD ,1  та ( )( )ttzD ,2 , розмі-
ри і форми яких приблизно однакові 

( )( ) ( )( )ttzDttzD ,, 21 ≈ , а для коор-
динат 2Ï1Ï , ZZ  центрів їх інтервалів 

*
2Ï

*
1Ï , ZZ , виконується співвідношен-

ня 1Ï2Ï ZZ > . Для таких умов більш 
прийнятним є стратегічне рішення, 
якому відповідає діапазон ( )( )ttzD ,2
. Тим більше не виникає проблем при 
відборі альтернатив, коли це додат-
ково посилюється умовою, що розмір 
«діапазону» ( )( )ttzD ,1  більший за 
розмір «діапазону» ( )( )ttzD ,2 .

Тоді згідно з рис. 1.2, 1.3 головною 
метою стратегування є визначення та-
кого «діапазону» ( )( )ttzD j ,α  серед 
множини альтернативних «діапазо-
нів» ( )( )ttzD j , , де J,...1,j = , що 
максимально наближається до ідеаль-
ного (теоретичного) рівня забезпечен-
ня національної безпеки maxZ , ніде 
не перетинається з кривою ( )tZ *

min  
на інтервалі [ ]CÏ00 , Ttt +  і має най-
менший розмір та опуклу форму.

«Діапазон» ( )( )ttzD ,  має форму, 
яка збільшується у поперечному пе-
рерізі з часом від 0Z∆  до ïZ∆  що 
зумовлено, насамперед, збільшенням 

невизначеності і непередбачуваності 
ситуації на інтервалі [ ]CÏ00 , Ttt + . 
Тому вкрай важливо на етапі страте-
гічного моніторингу та аналізу яко-
мога точніше визначати інтервали 
допустимих значень поточного *Z0  та 
прийнятного *

ÏZ  рівнів забезпечен-
ня національної безпеки, які значною 
мірою визначаються повнотою, до-
стовірністю, своєчасністю і точністю 
інформації, що надходить до СЗНБ, та 
методами її обробки.

Форма «діапазону» ( )( )ttzD ,  та 
вид фазової траєкторії )(Ï tZ  вели-
кою мірою визначаються динамікою 
змін процесів забезпечення націо-
нальної безпеки. Так, якщо прийнят-
ний рівень забезпечення національної 
безпеки ÏZ  передбачається досягти 
на інтервалі [ ]CÏ00 , Ttt +  шляхом 
поступового рівномірного (усталено-
го) збільшення (зменшення) його по-
чаткового значення 0Z , то ( )( )ttzD ,  
є трапецією для скалярної форми 
представлення )(Ï tZ , )(min tZ , 

)(max tZ  з основами *
Ï

*
0 , ZZ  та біч-

ними сторонами )(min tZ  і )(max tZ , 
висотою CÏTh = . Траєкторія )(Ï tZ   
є прямою, що з’єднує середи-
ни основ (інтервалів) *

Ï
*
0 , ZZ  

(рис. 2.3). Площа цієї трапеції 
( ) 2CÏÏ0 TZZS ∆+∆=  є мірою 

розміру «діапазону» ( )( )ttzD , .
Для процесів забезпечення націо-

нальної безпеки, зумовлених, насам-
перед, непослідовною або волюнта-
ристською державною політикою та 
державним управлінням, непередба-
чуваними кризовими явищами, кон-
фліктами, катастрофами тощо форма 
«діапазону» ( )( )ttzD ,  має вигляд кри-
волінійної трапеції, бічні сторони якої 

)(min tZ  і )(max tZ  є симетричними  
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Рис. 1.3. Відбір стратегій за критерієм мінімального розміру «діапазону»

Z

t

Zmax

t0+Tспt0

Z0 Z*
min(t)

Zj1=Zj2=Zп

{

Z*
j2

Z*
j1

{
{Zmin2(t)

Zmin1(t)

Zmax2(t)

Zmax1(t)

Zj2 = Zj1
Sj2 > Sj1

Z0 max

Z0 min

Z*
0(Z0,ΔZ0)

Zj2(t)

Zj1(t)

Dj1(z,t)
Dj2(z,t)

відносно кривих )(Ï tZ , віддале-
них одна від одної на відстань інтер-
валу )()()( minmaxÏ tZtZtZ −=∆  
(рис. 1.3). Розмір такого «діапазону» 
з часом збільшується значно швид-
ше, ніж «діапазонів», що відповідають 
усталеному розвитку країни, а похід-
на кривої )(Ï tZ  має від’ємний кут 
нахилу. Це відображає тенденцію до 
прискореного зростання рівня неви-
значеності та зменшення рівня націо-
нальної безпеки для необґрунтованих 
процесів прийняття політико-адміні-
стративних рішень і для умов кризи.

Крім того, у разі несподіваних 
криз, катастроф, конфліктів, надзви-
чайних ситуацій тощо крива )(Ï tZ  
взагалі може втрачати монотонність, 
мати розриви, стрибкоподібну та зиг-
загоподібну форми.

Для скалярної форми подання ÏZ  
та кривих )(Ï tZ , )(min tZ , )(max tZ  
мірою розміру «діапазону» ( )( )ttzD ,  
є площа криволінійної трапеції, що 

розраховується через подвійний інте-
грал [6]:

∫∫ ∂=
+ )(

)( ÏÏ
max

min

ÑÏ0

0
)),((tZ

tZ

Tt

tD zttzDdtS .(1.2.)

Важливим у процесі вибору стра-
тегічного рішення є також виявлен-
ня та врахування форми траєкторії 

)(Ï tZ  (середньої лінії «діапазону» 
( )( )ttzD , , особливо на його кінце-

вій ділянці [ ]CÏCÏ 00 ; TttTt +∆−+
, насамперед її загальний вигляд 
(опуклий або увігнутий, підйом чи 
спуск). Такий аналіз може передбача-
ти необхідність здійснення стратегіч-
ного прогнозу за межі інтервалу CÏT .

На рис. 1.5 для трьох гі-
потетичних ситуацій, якщо 

Ï3Ï2ÏÏ0 ZZZZZ ===<  та 
)()()( 321 tZtZtZ <<  на інтервалі 

[ ]CÏ00 , Tttt +∈ , показані варіан-
ти опуклої )(3 tZ , ввігнутої )(1 tZ  
та хвилеподібної )(2 tZ  кривих. Си-
туації, коли 1Ï0 ZZ < , відповідає 
множина стратегій, що спрямовані на 
підвищення рівня забезпечення наці-
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ональної безпеки на інтервалі страте-
гічного планування. Для помилкових, 
навмисно деструктивних (дестабілізу-
ючих) стратегічних рішень або у разі 
бездіяльності СЗНБ тощо характерною 
є ситуація, коли iZZ Ï0 > . Стратегі-
єю СЗНБ може також передбачатись 
забезпечення постійного рівня націо-
нальної безпеки в умовах динамічних 
змін середовища оточення. Цій ситу-
ації відповідає рівностороння трапе-
ція ( )( )ttzD ,2  на рис. 1.4, для якої 

)()( CÏ2ÏÏ 00 TttZttZ +=== .
Тому множина альтернативних 

стратегічних рішень має формуватись 
на базі тих з них, що забезпечують 
максимальне (крива )(2Ï tZ  на рис. 
1.3) наближення центра опуклого вниз 

«діапазону» в точці )( CÏÏ 0 TtZ +  до 

maxZ .
Якщо одному з таких альтер-

нативних стратегічних рішень 
Μ∈αj  (M  – множина альтерна-

тивних стратегічних рішень) одночас-
но відповідає максимальне значен-
ня jj ZTtZ ÏCÏÏ max)( 0 =+α  та 
найменший за розміром «діапазон» 
(мінімальна площа jj SS min=α  
«діапазону») відносно інших Μ∈j  
і цей «діапазон» ніде на інтервалі 
[ ]CÏ00 , Ttt +  не перетинається з кри-
вою )(*

min tZ , то вважається, що воно 
відповідає раціональному стратегіч-
ному рішенню, тобто таке рішення 
має одночасно відповідати сукупності 
критеріїв та обмежень (2.3) – (2.6):

jj ZTtZj ÏCÏÏ max)(, 0 =+Μ∈∀ α ;    (1.3)

jj SSj min, =Μ∈∀ α ,      (1.4)

де ∫∫ ∂=
+ )(

)( ÏÏ
max

min

ÑÏ0

0
)),((tZ

tZ j
Tt

tj zttzDdtS ;

0/)(;0/)( 22
ÏÏ ≤∂∂>∂∂ αα ttZttZ jj ;    (1.5)

[ ]CÏ00
*
minmin ,);()( TttttZtZ j +∈>α .    (1.6)

У процесі пошуку раціонального 
стратегічного рішення, що має задо-
вольняти вимоги щодо рівномірнос-
ті підвищення рівня забезпеченості 
національної безпеки ÏZ  ці умови 

суттєво спрощуються і після низки 
елементарних перетворень в остаточ-
ному варіанті набувають такого вигля-
ду (1.7) – (1.9):

2/;max, ÏÏÏÏ min jjjjj ZZZZZj ∆−==Μ∈∀ α ;  (1.7)

αα < jj ZZ Ï0 ;         (1.8)

)()( *
minmin tZtZ j >α .       (1.9)



163

У цьому частинному випадку 
комплексний критерій є об’єднанням 
критеріїв 1 та 2 попередньої загаль-
ної задачі та забезпечує безконфлік-
тність різних ситуацій. Як претендент 
на раціональне стратегічне рішення 
насамперед відбирається альтерна-
тива Μ∈αj , що має найбільше 
значення αjZmin  мінімальної гра-
ниці інтервалу *

ï αjZ  відносно інших 

Μ∈j . Початковий рівень забезпе-

чення національної безпеки αjZ0  для 

розв’язку αj  має бути меншим, ніж 

його прийнятний αjZ ï  рівень, і міні-

мальна )(min tZ jα  границя діапазону 

( )( )ttzD j ,α  ніде не повинна перети-

натись з )(*
min tZ .

Z

t

Zmax

t0+Tспt0

Zп

Z0

Z1(t)
Z2(t)

Z3(t)

Z*min(t)

Проблема суттєво ускладнюється, 
якщо, по-перше, хоча б одна із зазначе-
них умов не виконується, і тому пошук 
раціонального стратегічного рішення 
передбачає компроміс між різними 
критеріями,  по-друге, якщо цей пошук 
здійснюється для векторних величин 
та функцій )(, ÏÏ tZZ , що зумовлено 
як збільшенням розмірності задачі в 
K  разів ( K  – сфер національної без-
пеки), так і необхідністю подальшої 
векторної оптимізації для визначен-
ня відповідно інтегральних скалярних 
величини та функцій )(, ÏÏ tZZ , а 

також складністю представлення «діа-
пазонів» в K -вимірному просторі та 
знаходження їх розміру.

Суттєва невизначеність, неперед-
бачуваність, складність процесів стра-
тегічного планування, принципова 
неможливість побудови точних моде-
лей розвитку ситуацій у сфері забезпе-
чення національної безпеки зумовлює 
необхідність одночасного формуван-
ня множини альтернативних страте-
гічних рішень M, що конкурують між 
собою на інтервалі [ ]CÏ00 , Ttt + , і не 

Рис. 1.4. Відбір стратегій за критерієм форми траєкторії
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обмежуватись пошуком тільки якогось 
одного αj  з них, що відповідає сукуп-
ності критеріїв раціонального вибору 

αjZ ï . Такий підхід дасть змогу підви-
щити гнучкість, стійкість та надійність 
стратегічного планування й управлін-
ня в мінливих умовах зовнішнього та 
внутрішнього середовища, у разі не-
обхідності своєчасно переключатись 
на один із заздалегідь сформованих 
альтернативних варіантів стратегіч-
ного рішення, але і потребує більших 
витрат на його розробку та впрова-
дження.

Під час формування множини 
конкуруючих варіантів стратегічних 
рішень у цю множину можна включи-
ти, наприклад, варіант оптимістично-
го, песимістичного та раціонального 
стратегічних рішень. При цьому ко-
ординати оптимістичного та песимі-
стичного рішень можуть формуватись 
на основі прийнятного раціонального 
рішення, якому відповідає «діапазон 
« αjD  з координатами центру αjZ ï
, та розмірами інтервалу α∆ jZ Ï
, на момент часу CÏ00 Ttt += , а 
саме 2/ÏÏîïò αα ∆+= jj ZZZ ; 

2/ÏÏ ααα ∆−= jj ZZZ .
Крива *

minZ  є межею рівня націо-
нальної безпеки, за якого ще забезпе-
чується усталений розвиток суспіль-
ства та держави.

Ураховуючи різнотипність шкал 
тих чи інших величин, що вико-
ристовуються в процесі дослідження, 
доцільно здійснити їх нормування 
(масштабування). Так, величини ÏZ  і 
функції від них можна поділити на ве-
личину *

maxZ , змінну t  – на величину 
)( CÏ0 Tt +  тощо. Це особливо важли-

во для варіантів пошуку стратегічних 
рішень у векторній формі.

Висновок. Запропонований підхід 
до формалізації стратегічного плану-
вання за умови його впровадження 
в практику державного управління, 
насамперед стратегічного, та форму-
вання державної політики сприяти-
ме підвищенню їх об’єктивності та 
ефективності. Він не є специфічним 
тільки для сфери забезпечення наці-
ональної безпеки і може бути поши-
рений на інші сфери життєдіяльності 
держави і суспільства, насамперед 
на соціально-економічну. Цей підхід 
було частково використано під час 
розробки проєкту Державної програ-
ми розвитку Збройних сил України на 
2011-2016  роки і в подальшому його 
доцільно застосувати, розробляючи 
такі стратегічні документи, як проєкти 
Стратегії воєнної безпеки, концепціїї 
та програми розвитку Воєнної органі-
зації держави, нової редакції Воєнної 
доктрини України тощо. 

В подальших наукових розвідках 
доцільно розглянути інші підходи до 
стратегування безпекового середови-
ща й природу та сутність основних ме-
тодів прогнозування.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ 
ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена розкриттю особливостей роботи інститутів гро-
мадського контролю в Україні. Наведено фактори, які вплинули на конституюван-
ня інтегрованої системи публічного управління. Встановлено, що ефективність 
громадського контролю в Україні знаходиться у прямій залежності від стану 
розвитку громадянського суспільства та рівня взаємодії його суб’єктів з орга-
нами державної влади та їх посадовими особами. Визначено роль громадського 
контролю у забезпеченні законності в державному управлінні. Наведено цілі та 
фактори успіху громадських організацій у процесі здійснення громадського контр-
олю. Наведено фактори, які впливають на можливість громадських організацій 
досягати проміжних цілей участі у здійсненні громадського контролю. Визначено 
особливості діяльності інститутів громадського контролю в Україні. Встановлено, що 
органи громадського контролю не наділені владними повноваженнями; вони діють, 
як правило, опосередковано – або через відповідні державні органи, або апелюю-
чи до громадської думки. Розкрито суб’єкти громадського контролю в Україні. Вста-
новлено, що аналіз діяльності суб’єктів громадського контролю дозволяє визначити 
найбільш активних учасниках цих правовідносин, а саме: громадські організації та 
об’єднання громадян, окремих громадян з активною громадською позицією, тери-
торіальні громади, політичні партії, засоби масової інформації, Інтернет-портали 
тощо. З’ясовано, що суб’єкти громадського контролю рівною мірою можуть вико-
ристовувати правові і соціальні контрольні механізми. У першому випадку суб’єк-
ти громадського контролю при виявленні порушень з боку державних органів і по-
садових осіб застосовують правові механізми, реалізуючи конституційне право на 
звернення до різних органів державної влади з метою вжиття відповідних заходів. В 
іншому – при виявленні недоліків у діяльності службовців контрольний вплив здійс-
нюється через інститут громадської думки. Розкрито інституціональний аспект гро-
мадського контролю. Визначено роль політичних партій у здійсненні громадського 
контролю. Розкрито значення засобів масової інформації в забезпеченні діяльності 
громадського контролю в сучасній Україні.

Ключові слова: інститути громадського контролю, суб’єкти, державне управ-
ління, громадські організації, політичні партії, ЗМІ, органи громадського контролю, 
інституціональний аспект.
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PECULIARITIES OF ACTIVITIES OF PUBLIC 
CONTROL INSTITUTES IN UKRAINE

Abstract. The article is devoted to revealing the peculiarities of work of public control 
institutes in Ukraine. The factors that influenced the constitution of the integrated pub-
lic administration system are presented. It is established that the effectiveness of public 
control in Ukraine is directly dependent on the state of development of civil society and 
the level of interaction of its subjects with public authorities and their officials. The role of 
public control in ensuring the rule of law in public administration is defined. Shown goals 
and success factors of Non-Governmental Organizations (NGOs) in the process of public 
control. The factors that influence the ability of NGOs to achieve intermediate goals of 
participation in public control are outlined. The features of public control institutions in 
Ukraine are defined. It is established that public control bodies are not vested with author-
ity; they act, as a rule, indirectly-either through the relevant state bodies, or by appealing 
to public opinion. The subjects of public control in Ukraine are revealed. It is established 
that the analysis of activities of public control entities allows to identify the most active 
participants in these legal relationships, namely: public organizations and associations of 
citizens, individual citizens with active public position, territorial communities, political 
parties, mass media and web-portals, etc. It has been found out that public control enti-
ties can equally use legal and social control mechanisms. In the first case, public control 
entities apply legal mechanisms in detecting violations by public authorities and officials, 
exercising the constitutional right to appeal to various public authorities for the purpose 
of taking appropriate measures. In another case, when identifying shortcomings in the 
activities of employees, the control influence is carried out through the Institute of Public 
Opinion. The institutional aspect of public control is disclosed. The role of political parties 
in the implementation of public control is defined. The importance of mass media in pro-
viding public control activities in modern Ukraine is revealed.

Keywords: institutes of public control, subjects, public administration, public organi-
zations, political parties, mass media, public control bodies, institutional aspect. 
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Постановка проблеми. Станов-
лення публічного управління відбува-
ється в умовах прояву посттоталітар-
ного та пострадянського синдромів у 
зароджуваному громадянському су-
спільстві, які генерують явища і про-
цеси непорозуміння між політичними 
партіями, парламентом, урядом, пре-
зидентом, громадськими об’єднання-
ми, громадянами та іншими суб’єкта-
ми публічних відносин. Прояви цих 
синдромів у повсякденній управлін-
ській практиці призводять до того, що 
егоїстично-відомчі інтереси бюрокра-
тичної системи, окремих політичних 
сил домінують над інтересами публіч-
ними. Проте глибинніша причина та-
кого стану речей криється, як видаєть-
ся, в неналежній гнучкості у процесі 
адаптації системи управління і вироб-
ничого механізму до змін характеру 
робочої сили, що, у свою чергу, суттєво 
підсилює складнощі трансформації 
всієї системи публічного управління. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Проблематику діяльності 
інститутів громадського контролю в 
Україні досліджували такі науковці як 
В. Боклаг, А. Буханевич, C. Вітвіцький, 
Г. Дмитренко, О. Каленюк, М. Кравець, 
А. Крупник, А. Луцький, І. Луцький,  
А. Павленко, Н. Піроженко, А. Сангу-
ров, П. Рензіо та інші.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Метою цієї роботи є розкриття 
особливостей роботи інститутів гро-
мадського контролю в Україні.

Виклад основного матеріалу. 
Варто також погодитися з думкою ві-
тчизняних науковців, що конститую-
вання інтегрованої системи публіч-
ного управління відбувалося в нашій 
країні у складних умовах адміністра-

тивно-політичного реформування, 
обумовленого низкою факторів [1]: 

• суттєва втрата кадрового по-
тенціалу державної служби через 
об’єктивні (віковий ценз) та суб’єк-
тивні (політична лояльність) чинники, 
при цьому виникає проблема наступ-
ності в управлінні практично на всіх 
рівнях. 

• зменшення компетентності та 
моральних якостей державних служ-
бовців. 

• збереження корупційних про-
явів на державній службі, втрата мо-
тивації. 

• формування управлінської 
системи, що має тенденції до авто-
номізації в суспільстві, нав’язуванні 
суспільству стереотипів управління за 
допомогою адміністративного ресур-
су, мінімізації суспільного контролю 
за діяльністю органів влади. 

• політична та адміністративна 
реформи, що відбуваються із середини 
90-х рр. XX ст., не розв’язали пробле-
му адаптації бюрократії до демокра-
тичних перетворень, що знайшло свій 
прояв у відсутності комплексу страте-
гічних національних пріоритетів, за-
явлених інститутами влади в Україні.

Сучасна динаміка державно-пра-
вового розвитку, нові соціально-еко-
номічні реалії України та активізація 
громадянського суспільства зумов-
люють появу нових дослідницьких 
напрямів та методологічних підходів. 
В таких умовах особливої актуально-
сті набувають питання трансформації 
ролі та значення інституту громад-
ського контролю, який був і є вагомим 
чинником вирішення суспільних супе-
речностей, засобом підвищення ефек-
тивності діяльності державних органів 
в інтересах розвитку громадянського 
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суспільства та зміцнення держави, за-
безпечення прав, свобод і законних ін-
тересів громадян [2]. 

Уперше поняття громадського 
контролю з’являється в законодавстві 
України у зв’язку із прийняттям По-
станови Кабінету Міністрів України 
від З листопада 2010  р. № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної 
політики» [3]. Так, відповідно до змісту 
постанови, громадська рада здійснює 
громадський контроль за врахуван-
ням органом пропозицій та зауважень 
громадськості, а також дотриманням 
ним нормативно-правових актів, на-
цілених на запобігання та протидію 
корупції. Громадський контроль поля-
гає у перевірці діяльності органів ви-
конавчої влади з боку громадян та їх 
об’єднань на відповідність цілей, які 
влада проголошує та процес їх вико-
нання [4]. 

Україна перебуває на початково-
му етапі становлення громадянського 
суспільства. Це виявляється в нероз-
виненості його інститутів: приватної 
власності та ринкової економіки, су-
спільних об’єднань і політичних пар-
тій, недержавної сфери освіти й засобів 
масової інформації та ін. Конституція 
проголосила пріоритет громадянських 
прав і свобод, але насправді їх реаліза-
ція стикається з великими труднощами. 
У перспективі інститути громадянсько-
го суспільства, будучи неурядовими 
структурами, повинні впливати на за-
безпечення прав, свобод і законних ін-
тересів громадян, у протидії корупції, у 
підтримці законності в діяльності дер-
жавних органів [2]. 

Можна стверджувати, що ефектив-
ність громадського контролю в Укра-
їні знаходиться у прямій залежності 

від стану розвитку громадянського 
суспільства та рівня взаємодії його 
суб’єктів з органами державної влади 
та їх посадовими особами. Останнє 
багато в чому залежить від мотивації 
відповідних органів, враховуючи, що 
саме інститутами державної влади, 
передусім у правовій та організацій-
ній площині, забезпечується сприяння 
розвитку громадянського суспільства 
та створюється підґрунтя для участі 
громадськості в управлінні державни-
ми справами. Водночас, слід відзна-
чити, що має місце потреба в належ-
ному організаційному, фінансовому, 
нормативно-правовому забезпеченні 
здійснення функцій взаємодії орга-
нів державної влади з громадськістю, 
з урахуванням зростання обсягу цих 
функцій і завдань у контексті дотри-
мання принципів прозорості та від-
критості державних органів. Саме 
ці аспекти оптимізації системи дер-
жавного управління мають ключове 
значення для створення сприятливих 
умов функціонування механізмів гро-
мадського контролю.

В умовах розбудови демократич-
ної, правової, соціальної держави роль 
громадського контролю у забезпечен-
ні законності в державному управ-
лінні буде тільки зростати. По суті 
громадяни мають право здійснювати 
громадський контроль за органами 
державного управління і місцевого 
самоврядування, тобто запобігати по-
рушенням у сфері державного управ-
ління за допомогою засобів суспіль-
ного впливу [5]. На спроможність 
громадських організацій бути дієвими 
суб’єктами контролю та впливати на 
результати здійснення політики уряду 
справляє вплив низка внутрішніх та 
зовнішніх факторів (див. рис. 1). 
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Можливість громадських організа-
цій досягати проміжних цілей участі 
у здійсненні громадського контролю 
залежить від багатьох факторів. Зов-
нішні фактори включають умови, об-
ставини середовища, в якому діють 
громадські організації та які вони ма-
ють брати до уваги для забезпечення 
своєї дієвості. Серед них: політичне 
оточення і можливість бути залучени-
ми до співпраці з урядом; законодавча 
база, що визначає доступ до публіч-
ної інформації; присутність у країні 
та роль, яку відіграють міжнародні 
агенції, донори; загальний інтерес та 

зацікавленість широкої громадськості 
щодо державних питань [6]. 

До особливостей діяльності інсти-
тутів громадського контролю в Україні 
варто віднести [8]: здійснюється гро-
мадянами та їх об’єднаннями; об’єктом 
контролю є діяльність органів публіч-
ної влади, державних підприємств і 
установ, їх посадових осіб; застосову-
ються заходи громадського впливу; має 
профілактичну спрямованість; здійс-
нюється у взаємодії з іншими засобами 
забезпечення законності. 

Суб’єктами громадського контр-
олю є, наприклад, всеукраїнські гро-

 Довгострокові цілі 

Демократія 
Активізація громадян 

Підзвітність влади 
Суспільна інтеграція 

 

Скорочення бідності 
Забезпечення рівності 

Справедливість 
Невиключеність 

 

Проміжні цілі 

Зовнішні фактори: 
Політична ситуація 

Законодавче та інституційне 
забезпечення 
Роль донорів 

Суспільні інтереси 
 

Внутрішні фактори: 
Місія організації 

Лідерство 
Спроможність 

Масштаб діяльності учасників 
організації 

Взаємозв’язки: 
− з громадянським суспільством; 
− з медіа; 
− з виконавчою владою; 
− із законодавчою владою; 
− з донорами.  

Рис. 1. Цілі та фактори успіху громадських організацій у процесі  
здійснення громадського контролю 

Джерело: [7]
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мадські об’єднання, їх структурні 
підрозділи, метою діяльності яких є 
організація громадського контролю у 
межах, визначених Конституцією та 
іншими законодавчими актами. Вони 
утворюються та здійснюють свою 
установчу діяльність відповідно до 
чинного законодавства, з урахуванням 
особливостей визначених законом [9]. 

Аналіз діяльності суб’єктів громад-
ського контролю дозволяє нам зупи-
нитись на найбільш активних учасни-
ках цих правовідносин. До них можна 
віднести: громадські організації та 
об’єднання громадян, окремих грома-
дян з активною громадською позиці-
єю, територіальні громади, політичні 
партії, засоби масової інформації, Ін-
тернет-портали тощо.

Якщо говорити про інституціо-
нальний аспект громадського контр-
олю, то він складається в розумінні 
цього контролю з системи установ і 
агентів, які здійснюють контрольні 
функції в суспільстві. Ця система має 
складну структуру і містить формаль-
ні (офіційні) і неформальні установи. 
Очевидно, що в межах розвитку пу-
блічної служби в Україні акцент має 
бути зміщений саме на інституційний 
аспект суспільного контролю. Мабуть, 
це пояснюється тією значущістю, яку в 
умовах демократії повинні, як перед-
бачається, відігравати в країні струк-
тури громадянського суспільства. 
Водночас, з огляду на множинність 
структур громадянського суспільства, 
різноманітність відносин, що склада-
ються всередині них і між ними, мож-
на припустити, що самі форми гро-
мадського контролю також виявляться 
досить різноманітними, будуть час від 
часу модифікуватися [10]. 

Як один з інститутів громадсько-
го контролю, держава має створити 
сприятливе політико-правове середо-
вище для контролю громадянського 
суспільства в сфері публічної служ-
би. Проте структури громадянського 
суспільства в силу їх сутності завж-
ди будуть прагнути розширити свої 
контрольні повноваження, вивести їх 
за межі, встановлені в нормах права. 
Тому потрібно виробити неформалі-
зовані форми громадського контролю 
(наприклад, запрошення керівників 
державних органів до участі в публіч-
них дебатах тощо). Хоча структури 
громадянського суспільства і не наді-
лені владними повноваженнями, але в 
умовах демократії вони мають реаль-
ну можливість впливати на вироблен-
ня і прийняття управлінських рішень у 
сфері публічної служби [10]. 

Певну роль у здійсненні громад-
ського контролю відіграють політич-
ні партії. Частина 2 ст. 36 Конституції 
України наголошує: «Політичні партії 
в Україні сприяють формуванню і ви-
раженню політичної волі громадян, 
беруть участь у виборах» [11]. Слід 
констатувати той факт, що роль пар-
тій у контролі за виборчим процесом 
є суперечливою. З одного боку, партії 
безпосередньо зацікавлені в тому, щоб 
не допустити порушень з боку своїх 
конкурентів; з іншого –для перемоги 
у виборчих змаганнях партії самі не-
рідко вдаються до порушень. Це дає 
підстави говорити про те, що партій-
ний контроль за виборчим процесом 
має доповнюватися контролем з боку 
незалежних громадських організацій. 
На відміну від політичних партій, гро-
мадські організації не мають права, 
наприклад, висувати кандидатів до 
представницьких органів державної 
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влади та місцевого самоврядування. 
Незважаючи на те, що чимало громад-
ських організацій у той чи інший спо-
сіб пов’язані з певними політичними 
силами, вони в цілому менш ангажо-
вані, ніж політичні партії [10]. 

Зауважимо, що вагоме значення в 
забезпеченні діяльності громадського 
контролю в сучасній Україні відігра-
ють ЗМІ. Проте сьогодні вони цю роль 
виконують недостатньо ефективно та 
не в повному обсязі. У регіонах бага-
то ЗМІ орієнтовані на обслуговування 
поточних інтересів влади. Централь-
ні засоби масової інформації хоча і є 
більш вільними, але й вони поки ще не 
стали гідним громадським контроле-
ром діяльності держави. Тому сьогодні 
головними завданнями є отримання 
ЗМІ фінансово-економічної самодо-
статності й забезпечення цивілізова-
ної конкуренції на ринку мас-медіа. 
Головне завдання ЗМІ полягає в тому, 
щоб активно співпрацювати з іншими 
інститутами громадянського суспіль-
ства щодо контролю за діяльністю 
органів публічної влади та за надава-
чами соціальних послуг [6]. Дійсно, не 
можна не погодитися з такою пози-
цією вченого-політолога А. Крупни-
ка, оскільки значення та статус ЗМІ в 
нашій країні з кожним роком зростає: 
більшість новин наші громадяни от-
римують саме з цих джерел; політичні 
програми формують громадянську по-
зицію на події в країні та світі. Укра-
їнське суспільство сприймає інформа-
цію саме так, як нам її подають, але ж 
її можна подати по-різному. Через це 
ЗМІ є своєрідним маніпулятором люд-
ської свідомості й каталізатором мож-
ливих соціальних конфліктів. 

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Таким чином, орга-

ни громадського контролю не наділені 
владними повноваженнями. Вони ді-
ють, як правило, опосередковано – або 
через відповідні державні органи, або 
апелюючи до громадської думки. Тим 
самим можна зробити висновок про 
те, що суб’єкти громадського контро-
лю рівною мірою можуть використо-
вувати правові і соціальні контрольні 
механізми. У першому випадку суб’єк-
ти громадського контролю при ви-
явленні порушень з боку державних 
органів і посадових осіб застосовують 
правові механізми, реалізуючи кон-
ституційне право на звернення до різ-
них органів державної влади з метою 
вжиття відповідних заходів. В іншому 
–при виявленні недоліків у діяльності 
службовців контрольний вплив здійс-
нюється через інститут громадської 
думки.
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СУТНІСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Анотація. Стаття присвячена розгляду глобального суспільства як трансформа-
ційної моделі соціальної організації. досліджено існуючі теорії розвитку глобаль-
ного суспільства і на основі їх синтезу виокремлено конструктивні ідеї які могли 
б бути корисними для сучасного українського державотворення. Розглянуто робо-
ту російського дослідника А.Рахманова і дано стислий огляд теорій І.Валлерстайна,  
Дж.Модельскі і Дж.Гольдстайна. З’ясовано, що Валлерстайн виділяє три найважли-
віших елементи концепції «капіталістичної світ-системи», зокрема єдиний ринок; 
мережа державних і міждержавних структур, покликаних трансформувати вільне 
функціонування ринку на користь країн ядра; присвоєння доданої вартості опосе-
редковано універсальною трьохланковою побудовою світ-системи (капіталіст-май-
стер-пролетар, вищі класи – середні класи – нижчі класи, ядро – напівпериферія – 
периферія, праві – центр – ліві тощо). Наведено три механізми могутності концепції 
«капіталістичної світ-системи», а саме військова сила; ідеологічна консолідація ви-
щих і середніх шарів світ-системи; відособленість і ворожість інтересів периферії 
і напівпериферії. Розглянуто теорію глобальної політичної системи Дж.Модельскі. 
Наведено головні умови для набуття глобальною державою статусу світової дер-
жави, а саме сприятливе географічне положення, переважніше всього острівне або 
півострівне, стабільне, відкрите суспільство, передова економіка, політико-страте-
гічна організація глобальних домагань. Розглянуто теорію циклів світової системи 
американського політолога Джошуа Гольдстайн. Встановлено, що основним предме-
том наукових досліджень Гольдстайна є взаємозв’язок між економікою і політикою 
в ядрі світової системи. З’ясовано, що визначальним недоліком розглянутих теорій 
Валлерстайна, Модельські і Гольдстайна, на думку А.Рахманова, є те, що єдність світу, 
що постає, в сутнісному вимірюванні – на рівні способу виробництва фактично не 
досліджується. Виокремлено можливі чотири сценарії концепції економістів і по-
літологів. Встановлено, що глобальні світові процеси неможливо увібрати у рамки 
будь-якого одного теоретичного напрямку. Українська держава не може стояти осто-
ронь тих процесів, які відбуваються у світі, щоб не залишитись на узбіччі цивілізації, 
а зайняти гідне місце серед рівних.

Ключові слова: глобальне суспільство, соціальна організація, концепція «капі-
талістичної світ-системи», теорія глобальної політичної системи, теорія циклів сві-
тової системи.



177

Shkurat Ivan Viktorovych,
Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Political Science De-
partment of Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named after Grigory Skov-
oroda, 08401 Ukraine, Pereyaslav-Khmelnitsky, Sukhomlinsky str., 30, tel .: +38095571630,  
email: ishiva@ukr.net, https//orcid.org/0000-0002-8810-2890

THE GLOBAL SOCIETY AS A TRANSFORMATION 
MODEL OF SOCIAL ORGANIZATION

Abstract. The article deals with the consideration of global society as a transforma-
tional model of social organization. The existing theories of development of the global 
society are investigated and on the basis of their synthesis the constructive ideas which 
could be useful for the modern Ukrainian state formation are singled out. The work of the 
Russian researcher A. Rakhmanov is considered and a brief overview of the theories of I. 
Wallerstein, J. Modelski and J. Goldstein is given. Found that Wallerstein identifies three 
crucial element of the concept of ‘capitalist world system’, in particular the single mar-
ket; a network of state and intergovernmental structures designed to transform the free 
functioning of the market for the benefit of the core countries; the allocation of value is 
mediated by the universal three-fold construction of the world-system (Capitalist-Mas-
ter-Proletarian, Upper Classes –Middle Classes –Lower Classes, Nucleus –Hemisphere –
Periphery, Right –Center –Left, etc.). Three mechanisms of power of the concept of the 
‘capitalist world-system’ are presented, namely military power; ideological consolidation 
of the upper and middle layers of the world-system; the isolation and hostility of the inter-
ests of the periphery and the semi-periphery. The theory of the global political system of 
J.Modelski is considered. The main conditions for the acquisition of the status of a global 
state by a global state, namely favorable geographical position, most of all island or penin-
sula, stable, open society, advanced economy, political and strategic organization of global 
claims. The theory of cycles of the world system of the American political scientist Joshua 
Goldstein is considered. Goldstein’s main subject of research has been found to be the 
relationship between economics and politics at the core of the world system. It is revealed 
that the decisive drawback of Wallerstein, Model, and Goldstein’s theories, according to 
A. Rachmanov, is that the unity of the emerging world in the essential dimension; at the 
level of the mode of production is not actually explored. There are four possible scenarios 
for the concept of economists and political scientists. It is established that global world 
processes cannot be absorbed into the framework of any one theoretical direction. The 
Ukrainian state cannot stand aside from the processes taking place in the world, not to 
remain on the sidelines of civilization, but to take a worthy place among equals.

Keywords: global society, social organization, concept of ‘capitalist world-system’, 
theory of global political system, theory of cycles of the world system. 
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Постановка проблеми. Розгляд 
глобального суспільства як трансфор-
маційної моделі соціальної організа-
ції в сучасних умовах суспільного роз-
витку є вкрай актуальним науковим 
питанням. Глобальне суспільство ото-
тожнюється з глобалізацією, яку слід 
розглядати як багатогранний та склад-
ний процес, що з різною інтенсивніс-
тю зачіпає усі галузі, що має суспіль-
не життя, такі як економіка, культура, 
політика та освіта, менеджмент. У наш 
час динаміка цього процесу відбува-
ється поруч із ростом проблем еко-
логічного характеру планетарного 
масштабу. Одна з основних передумов 
загострення екології  – саме глобалі-
заційні процеси, що відбуваються у 
світовому господарстві. При гострій 
потребі якісно нового рівня соціаль-
но-економічного розвитку, що був 
би сталим та безпечним для екології, 
актуальною стає проблема наслідків 
глобалізаційних процесів для можли-
вості забезпечити екологічно збалан-
сований економічний розвиток. Це 
зумовлює потребу на базі глобалізації 
розглядати концепцію сталого розвит-
ку, основним положенням якої нада-
ватиметься роль її виміру. Проте таке 
орієнтування вимагає різнопланового 
дослідження наслідків глобалізацій-
них процесів та зміни пріоритетності 
у таких галузях, як економічна, соці-
альна, політична, технологічна та ін-
формаційна політика.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. Проблематику зару-
біжного досвіду протидії корупції 
та можливості його імплементації в 
Україні досліджували такі науковці як  
Зб. Бжезинский, Дж. Модельскі, У. Том-
псон, А. Рахманов, С. Удовик та інші. 
Глобалізаційні процесі у світовій еко-

номіці – складна, багатовимірна і не-
однозначна проблема, тому науковці 
ще не дійшли єдиного висновку щодо 
її трактування. Погоджуються вони 
в тому, що вважають глобалізацію не 
тільки новим кількісним виміром, що 
визначають міру інтенсивності взає-
мозв’язку певних держав та їх еконо-
мічних систем, а в основному, – новою 
якістю таких взаємозв’язків, при яких 
відбувається формування фактично 
нового, глобального рівня економіч-
них глобалізаційних процесів. Але, 
при появі і створенні нових напрямків 
розвитку, глобалізацією створюються 
несприятливі умови, що загрожують 
ефективності державного управління.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Метою цієї роботи є розгляд 
сутності глобального суспільства як 
трансформаційної моделі соціальної 
організації.

Виклад основного матеріалу. 
У сучасній світовій соціальній науці 
важливе місце займають теорії, що 
роблять своїм предметом людство 
як цілісність, як єдине утворення, 
тобто досліджують глобальне (сві-
тове) суспільство. Серед таких кон-
цепцій найбільш помітне місце за-
ймає світ-системна теорія відомого 
американського вченого Іммануеля 
Валлерстайна. Однією з найвідомі-
ших сучасних концепцій світового 
суспільства є теорія глобальної полі-
тичної системи американського вче-
ного Джорджа Модельскі. Масштабна 
спроба синтезувати теорії циклічного 
розвитку світового співтовариства, у 
тому числі і концепції І.Валлерстайна 
і Дж.Модельскі, представлена в теорії 
циклів світової системи, розробленої 
американським ученим-політологом 
Джошуа Гольдстайном. Свій погляд на 
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розвиток світового співтовариства ви-
словлює визнаний класик сучасної по-
літології Збігнєв Бжезинський [1]. 

Переважна більшість робіт зосере-
джена на проблемах боротьби за сві-
тове лідерство між найпотужнішими 
державами. Деякі дослідники схильні 
вважати це рушійною силою історії. 
Нажаль не так багато досліджень при-
свячено стратегії і тактиці виживання 
для країн, які не претендують на роль 
гегемона. Виходячи з цього ми стави-
мо завдання дослідити існуючи теорії 
розвитку глобального суспільства і на 
основі їх синтезу виокремити кон-
структивні ідеї які могли б бути корис-
ними для сучасного українського дер-
жавотворення. 

У роботі російського дослідни-
ка А.Рахманова дано стислий огляд 
теорій І.Валлерстайна, Дж.Модель-
скі і Дж.Гольдстайна і коментарі до 
них. Концептуальні положення теорії 
І.Валлерстайна російський дослідник 
викладає наступним чином [2]. Пер-
винною одиницею соціального аналі-
зу є соціальна (історична) система, яка 
підрозділяється на міні-системи (не-
стійкі соціальні системи з однорідною 
культурою (племена, союзи племен 
первісних хліборобів, скотарів, мис-
ливців і т.п.)) і світ-системи (далі СС). 
СС є культурно різнорідними соціаль-
ними системами і підрозділяються на 
світ-імперії і світ-економіки. Світ-ім-
перії характеризуються твердою по-
літичною централізацією  – головне 
завдання це стягування данини з без-
посередніх виробників і перерозподі-
лу її за допомогою армії і бюрократії. 
До їхнього числа відносилися Древній 
Єгипет, Римська імперія, Османська 
імперія, Росія до 1861 р. Світ-економі-
ки засновані на широкому і всеохват-

ному поділі праці і розвинутому ринку 
і вони відрізняються від світ-імперій 
відсутністю політичного центра. 

Наступною в роботі А.Рахманова 
розглянута теорія глобальної політич-
ної системи Дж.Модельскі [2]. Модель-
скі в розробці своєї теорії спирався 
на методологію структурно-функці-
онального аналізу Т.Парсонса, ідеї 
А.Сміта, О.Конта, Дж.Мілля, К.Маркса, 
М.Вебера. У центрі уваги Модельскі 
знаходиться вищий, глобальний рі-
вень політичної підсистеми світової 
соціальної системи. Модельскі нази-
ває її глобальною політичною сис-
темою (global political system), світо-
вою політичною системою, світовим 
системним процесом. Він визначає 
цю систему в такий спосіб: «Глобальна 
політична система (або, коротко, гло-
бальна політика) – це функціонально 
специфічна сукупність відносин, що 
характеризуються наявністю проблем 
певного рівня і пов’язаних з організо-
ваним здійсненням колективних дій 
на глобальному рівні». Дж.Модельскі 
й У.Томпсон визначають глобальну по-
літичну систему як «спільну діяльність 
людей на глобальному рівні по реалі-
зації загальних інтересів або вироб-
ництва загальних благ (public goods), 
тобто, говорячи словами Парсонса, 
для колективного переслідування ко-
лективних цілей» [3]. 

Основними структурними елемен-
тами глобальної політичної системи 
є світова держава, її суперник і інші 
глобальні держави. Світова держава 
(world power) – сама могутня і впливо-
ва серед глобальних держав. У різні пе-
ріоди історії в цій ролі виступали Пор-
тугалія (XVI ст.), Нідерланди (XVIIст.), 
Великобританія (XVIII-XIX вв.) і США 
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(XX ст.). Світова держава  – це лідер 
глобальної політики. 

Глобальні держави (global powers) – 
це держави, що займають важливе по-
ложення в глобальній політичній сис-
темі і які відіграють ключові ролі в ній. 
Як глобальні держави в різні історичні 
епохи в ході функціонування глобаль-
ної політичної системи виступали 
Португалія, Іспанія, Франція, Нідер-
ланди, Великобританія, Росія (СРСР), 
США, Німеччина і Японія.

Для здобуття статусу глобальної 
держави необхідно, по Mондельскі, 
витрачати не менш 5% від світових 
витрат на воєнно-морські потреби і 
мати 10% усієї світової військово-мор-
ської потуги. Фактично це єдиний чіт-
кий критерій, що пропонує Модельскі 
для визначення глобальних держав. 
Коефіцієнт військово-морської потуги 
світової держави періоду розквіту ко-
ливається навколо значення 0,5 (дер-
жава мала 50% або більше від сукупної 
військово-морської потуги всіх країн 
світу). Сухопутну могутність Модель-
скі вважає атрибутом регіональних 
держав.

Ряд країн, що грали значну роль 
у світовій історії, Модельскі не вклю-
чив у число глобальних держав. Такі 
держави Модельскі класифікував як 
регіональні держави. До їхнього числа 
відносилася, в різні часи, Османська 
імперія, Австро-Угорщина, Швеція, 
Пруссія. Наприкінці XX ст. регіональ-
ними державами були, наприклад, Ки-
тай, Індія, Бразилія.

Модельскі вказує, що для набуття 
глобальною державою статусу світо-
вої держави необхідно: 1) сприятливе 
географічне положення, переважніше 
всього острівне або півострівне (як і 
Валлерстайн, Модельскі вважає, що 

переможцем у суперництві за лідер-
ство в глобальній політиці між мор-
ською і сухопутною державою вияв-
ляється перша); 2) стабільне, відкрите 
суспільство; 3) передова економіка; 4) 
політико-стратегічна організація гло-
бальних домагань. 

Модельскі підкреслює, що світо-
ва держава – це лідер, але не гегемон 
глобальної політики, оскільки частіше 
мова йде не про управління, заснова-
ному безпосередньо на силі, не про 
панування, а про співробітництво, 
кооперацію держав, одна з яких є най-
більш впливовою і могутньою. Але, 
вводячи у свою теоретичну систему 
військово-морську міць як головний 
спосіб виміру статусу держави, Мо-
дельскі входить у суперечність із со-
бою, не говорячи вже про історичну 
реальність, вважає А.Рахманов [2]. 

Теорію циклів світової системи 
американського політолога Джошуа 
Гольдстайн російський дослідник 
А.Рахманов подає наступним чином 
[2]. Гольдстайн, як Валлерстайн і Мо-
дельскі, виходить з того, що дійсною 
основою соціального буття в останні 
кілька століть є світова система держав 
як неподільна, нерозривна цілісність. 
Найбільш важливими сторонами сві-
тової системи є світова економіка і сві-
това політика. В економічних відноси-
нах світова система характеризуються 
нерівним географічним поділом праці 
між ядром (core; виробниками про-
мислової продукції), тобто співтова-
риством найбільш розвинутих держав, 
і периферією (виробниками сирови-
ни), тобто співтовариством відсталих 
країн. У політичних відносинах сві-
това система характеризуються сис-
тематичним використанням насиль-
ства для підтримки існуючого режиму 
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владних відносин, а також і для зміни 
цих відносин. Ці відносини полягають 
у домінуванні країн ядра над країнами 
периферії світової системи і боротьбі 
за панування в ядрі світової системи 
між його ведучими державами. 

Основним предметом наукових 
досліджень Гольдстайна є взаємозв’я-
зок між економікою і політикою в ядрі 
світової системи. Головним змістом 
світової політики як детермінанти 
розвитку суспільства є війна між ве-
дучими державами світової системи 
за гегемонію. Війна, зауважує вчений, 
приводить до великомасштабних не-
продуктивних витрат і поглинає обме-
жені ресурси суспільства. Але в цілому 
взаємовплив війни й економічного 
росту суперечливий. Нерідко війна є 
сприятливим чинником для економі-
ки країни. Це відбувається у випадках, 
коли: 1) війна ведеться на території ін-
ших країн, 2) підривається економічна 
міць країн-конкурентів і 3) держава 
входить у перемігший блок. Але все-та-
ки негативні наслідки воєн є звичайно 
більш вагомими, ніж позитивні. Гольд-
стайн розглядає також еволюцію війни 
як фактор розвитку світової системи, 
військових технологій.

Визначальним недоліком розгля-
нутих теорій Валлерстайна, Модель-
ські і Гольдстайна, на думку А.Рахма-
нова, є те, що єдність світу, що постає, 
в сутнісному вимірюванні  – на рівні 
способу виробництва фактично не до-
сліджується. Світову систему амери-
канські учені розглядають переважно 
тільки на рівні політики і поверхневих 
сфер економіки  – торгівлі, фінансів. 
Справжнє джерело розвитку глобаль-
ного суспільства, що утворюється,  – 
новий світовий спосіб виробництва, 

на думку російського дослідника, за-
лишається непізнаним.

Принципові недоліки розглянутих 
теорій проявилися наглядним чином 
у їхніх короткострокових прогнозах. 
Виявилася несправдженою, зокре-
ма, концептуально дуже важлива теза 
про занепад лідерства США у світо-
вій системі наприкінці XX ст. Нині, на 
початку XXI ст., ми бачимо зворотне. 
Прогнози висування на перший план у 
глобальному світі об’єднаної Європи, 
Японії або СРСР виявилися помилко-
вими, як і пророкування суперництва 
на початку XXI ст. між США і СРСР, 
зроблені в 1987  р. (Модельскі) або в 
1988 р. (Гольдстайн).

Але все-таки зазначені недоліки 
не виключають неабиякої плодотвор-
ності багатьох ідей Валлерстайна, Мо-
дельскі і Гольдстайна. Їхні концепції 
можуть і повинні бути використані для 
дослідження процесів розвитку гло-
бального суспільства. (А інтерпретація 
американськими вченими глобаль-
ного суспільства як структури є необ-
хідною для переходу до її розгляду як 
системи. [2]).

В монографії С. Удовіка розгля-
даються процеси глобалізації в су-
часному світі. Автор також подає 
історичний аналіз даних процесів в іс-
торичному і історико-психологічному 
аспекті, а також розглядає концепції 
глобалізації. Зокрема науковець від-
мічає, що у спробі описати процеси, 
що відбуваються в західному світі і 
висуваючи концепції пізнього капі-
талізму (Mandel, 1975), модернізма 
(Gidens,1990), рефлексивного модер-
нізма (Buk, 1992) чи постмодернізма 
(Harvej, 1989), фахівці стикаються з 
певними труднощами. Науковець ци-
тує Р.Хадсона і А.Уільяма, які виокре-
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мили чотири точки зору фахівців на ці 
процеси [4]. 

Перша позиція. Спостерігаються в 
цілому слабі зміни, які можуть бути по-
яснені розширеним відтворюванням 
капіталістичної економіки, як інтерна-
ціональної економіки, при цьому наці-
ональні держави будуть виступати, як 
і раніше, регуляторами національних 
економік (Hirst and Thompson).

Друга позиція. Фатальне посла-
блення і втрата національною держа-
вою регулятивних функцій, при цьому 
влада здвигається у бік нічим не обме-
жених транснаціональних корпорацій, 
сприяючи таким чином виникненню 
безкордонного світу (Robinson).

Третя позиція. Відбувається фун-
даментальне зрушення в організації 
глобальної політекономіки, але це не 
приведе до послаблення національної 
держави. Політична влада, сфера ком-
петенції і ресурси будуть розподілені 
між національним і наднаціональним 
рівнем (Boyer and Drach).

Четверта позиція. Зміни що відбу-
ваються приводять до переосмислення 
відносин між глобальною економікою 
і національними державами, між гло-
бальною економікою і національним і 
локальними громадянськими суспіль-
ствами з одного боку і наднаціональ-
ними оргназаціями і союзами з іншої.

Окрім політологічних концепцій 
існують і культурологічні концепції 
глобалізації, які в певній мірі допов-
нюють і розширюють концепції еко-
номістів і політологів. На основі робіт 
Гарнеса, Ш.Єйзенштадта, А.Неклеси, 
М.Чешкова, Р.Робертсона та інших 
С.Удовік виокремлює можливих 4 сце-
нарії. 

Перший сценарій – «глобальна го-
могенізація», тобто повна культурна 

уніфікація. Всі країни копіюють захід-
ний стиль життя, відбувається уніфіка-
ція товарів, послуг, і культурного про-
дукту. Уніполярний світ будується під 
егідою світового уряду, який керується 
своїми базовими цінностями.

Другий сценарій «периферійної 
корупції». Передбачає розклад захід-
ної культури на периферії глобаль-
ного світу і утворення «культурного 
звалища»: споживання того, що на-
зивається масовою культурою. Такий 
світ буде складатися із країн центру, 
периферійних країн і країн «відсуну-
тих на узбіччя», за висловлюванням 
А.Хугвельта.

Третій сценарій «мозаїчних куль-
тур», тобто світ захищених, замкнутих, 
конкуруючих і ворогуючих цивілізацій. 

Четвертий сценарій. Егалітарний 
світ відкритих держав загального бла-
годенствування, між якими існує ін-
тенсивний культурний обмін, що буде 
сприяти ренесансу місцевих і регіо-
нальних культур. В основу цього світу 
закладаються базові цінності, які ле-
жать в основі різних цивілізацій.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Таким чином на 
підставі проведеного дослідження сут-
ності глобального суспільства як тран-
сформаційної моделі соціальної орга-
нізації можна зробити висновок, що 
глобальні світові процеси неможливо 
увібрати у рамки будь-якого одного 
теоретичного напрямку. Українська 
держава не може стояти осторонь тих 
процесів, які відбуваються у світі, щоб 
не залишитись на узбіччі цивілізації, 
а зайняти гідне місце серед рівних. 
Для цього необхідно врахувати світо-
вий історичний досвід сильних країн 
по формуванню політичної системи 
країни, економічних взаємовідносин, 
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культурного розвитку, ідеологічного 
забезпечення. Саме зараз сприятли-
вий час для таких змін.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ 
ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 
СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА У КРАЇНАХ ЄС:  

ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація. Житло є комплексним продуктом. У ньому об’єднуються соціальні та 
економічні інтереси, тому національна політика повинна реагувати на багатоаспек-
тні виклики, які по-різному взаємодіють в кожному конкретному контексті. У той 
же час, в секторі житлового господарства постійно відбуваються зміни у відповідь 
на економічну динаміку на місцевому, національному та все частіше на міжнарод-
ному рівнях. Це вимагає неухильного виконання довгострокових цілей і одночасно 
постійного коректування поточних дій для вжиття заходів у відповідь на зміни со-
ціальних, економічних аспектів. Для цього необхідна багатогалузева співпраця між 
різними рівнями державного управління, зацікавленими сторонами та областями 
спеціалізації. Необхідно, щоб з’явився набагато вищий рівень політичної відпові-
дальності на національному та місцевому рівнях, стратегічна інтеграція зусиль орга-
нів влади. Це допоможе в удосконаленні пропозиції гідного і доступного житла всім 
категоріям громадян. Для того, щоб вирішити таку задачу необхідно поліпшити стан 
економіки в країні загалом. Тут можна вести мову і про зростання оподаткування 
окремих галузей підприємництва, ріст внутрішнього валового продукту, послаблен-
ня інфляційних процесів у країні, тощо. Необхідна умова для таких змін це, перш 
за все, стабільна політична ситуація всередині країни, чітка соціально-орієнтована 
програма економічних перетворень. Але процеси розробки та вдосконалення інвес-
тиційних програм, що мають на меті підтримку соціально незахищених категорій, 
повинні проводитись на постійній та безперервній основі.

Важливим завданням державного управління, на сучасному етапі, є реформу-
вання системи житлового будівництва, зокрема тих її складових, що стосуються 
затвердження та реалізації житлових програм. Важливим у процесі реформування 
даної сфери є створення стандартів і критеріїв оцінки для впровадження передо-
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вого досвіду. Тож впровадження досвіду розвинених європейських держав в Україні 
сприятиме вдосконалення механізмів реалізації державних фінансових програм, що 
допоможе на гідному рівні забезпечити громадян доступним та соціальним житлом, 
підтримати інвестиційні проекти на рівні держави (субсидіювання шляхом компен-
сації рентних платежів, модернізація застарілого житлового фонду, тощо).

Ключові слова: державне регулювання інвестиційними процесами, будівниц-
тво соціального житла, політика країн Європейського Союзу у сфері соціального 
житла, інвестиційна політика у будівництві, субсидіювання у сфері будівництва со-
ціального житла.
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STATE REGULATION OF INVESTMENT 
PROCESSES IN THE SOCIAL HOUSING BUILDING 
IN EU COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Annotation. Housing is a complex product. It combines social and economic inter-
ests, so national policies must respond to multidimensional challenges that interact dif-
ferently in each specific context. At the same time, changes are being made in the housing 
sector in response to the economic dynamics at the local, national and more and more 
at international levels. This requires the steady achievement of long-term goals and, at 
the same time, constant adjustment of current actions to take measures in response to 
changes in social, economic aspects. This requires multi-sectoral collaboration between 
different levels of government, stakeholders and areas of specialization. It is important to 
have a much higher level of political responsibility at national and local levels, strategic 
integration of the efforts of the state authorities. This will help to improve the supply of 
decent and affordable housing to all categories of citizens. To solve this problem, it is nec-
essary to improve the economy in the country as a whole. Here it is possible to talk about 
the growth of taxation of certain industries, the growth of the domestic gross product, the 
weakening of inflationary processes in the country, etc. A prerequisite for such changes, 
first of all, is a stable political situation within the country, a clear social-oriented program 
of economic transformation. However, the development and improvement of investment 
programs aimed at supporting vulnerable categories must be carried out continuously.

An important task of public administration, at the present stage, is to reform the hous-
ing system, in particular, those components relating to the approval and implementation 
of housing programs. Important in the process of reforming this area is the creation of 
standards and evaluation criteria for implementing best practices. Therefore, the imple-
mentation of the experience of developed European countries in Ukraine will help to im-
prove the mechanisms of implementation of public financial programs, which will help to 
securely provide citizens with affordable and social housing, support investment projects 
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at the state level (subsidies through compensation of rent payments, modernization of 
outdated housing stock, etc.).

Keywords: state regulation of investment processes, construction of social housing, 
EU social housing policy, investment policy in construction, subsidies in the field of social 
housing construction.

Постановка проблеми. Вирішен-
ня питань покращення житлових умов 
громадян уряди країн використовують 
як важливий інструмент у намаганнях 
досягнути поставлених цілей соціаль-
ного характеру у суспільстві. Адже рі-
вень забезпеченості громадян належ-
ними житловими умовами говорить 
про успішність державної політики. Цей 
показник навіть більш інформативний 
та відчутний для громадян, аніж по-
казник економічного зростання країни 
згідно офіційної урядової статистики. 
Тож, якщо рівень добробуту населення 
визначено як високий, то можна суди-
ти про те, що проблема забезпечення 
житлом своїх громадян є не найбільш 
гострою з-поміж усіх інших. 

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Питання держав-
ного регулювання інвестиційними 
процесами у сфері будівництва роз-
крили в своїх працях Т. Ф. Нахкур,  
К. О. Басенко, М. А. Вознюк, В. В. Биба,  
К. Л. Фроліна, В. Ф. Семенов та ін. 

Мета статті. Метою статті є вияв-
ленні і обґрунтування можливостей 
використання сучасного європейсько-
го досвіду державного регулювання 
інвестиційними процесами у сфері бу-
дівництва соціального житла в Україні.

Виклад основного матеріалу. До 
сьогодні наукові фахівці не дійшли 
спільної думки з приводу тлумачен-
ня визначальних термінів та понять, 
які охоплює сфера державного регу-
лювання інвестиційними процеса-
ми у сфері будівництва соціального 

житла. Так, залишаються невиріше-
ними питання щодо неузгодженості 
думок фахівців у визначенні понять 
«інвестиції», «інвестиційний процес», 
«інвестиційна діяльність», «інвесту-
вання», «фінансування», «сфера будів-
ництва соціального житла», «державне 
регулювання інвестиційними проце-
сами у сфері будівництва соціального 
житла». Причина цьому така, що ба-
гато науковців розглядали державне 
регулювання інвестиційними проце-
сами у сфері будівництва соціального 
житла, не враховуючи його складність 
і структурну неоднорідність, що не-
минуче стало причиною однобічного 
тлумачення основної термінології, що 
пов’язана з державним регулюванням 
інвестиційної діяльності.

Досліджуючи наукові розвідки 
представників різних наукових шкіл 
щодо інструментів вирішення про-
блем регулювання інвестиційними 
процесами у сфері будівництва соці-
ального житла різних країн, можна 
зробити висновок, що спроби при-
скорити їх інституційний розвиток за 
рахунок запозичення моделей більш 
ефективних систем призводило до їх 
відторгнення менш розвиненим еко-
номічним середовищем. Наукові ре-
зультати дослідження щодо держав-
ної житлової політики європейських 
країн свідчать, що вона спрямована 
на скорочення асигнувань на фонди 
соціального житла та переорієнтацію 
на розвиток національних секторів 
будівництва житлової нерухомості 
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за участю населення. Отже, доцільно 
розглядати вирішення питання соці-
ального житла за рахунок державної 
житлової політики на основі двох ос-
новних принципів: соціальне житло, 
яке надається малозахищеним катего-
ріям населення і будується за рахунок 
держави, слід надавати тільки в орен-
ду, без можливості отримання його у 
власність; соціальне житло для інших 
категорій населення необхідно реалі-
зовувати за рахунок створення умов 
для самостійної участі у процесі будів-
ництва житлової нерухомості [1].

Інвестиційні процеси в соціально-
му житловому будівництві тісно пов’я-
зані з ефективним використанням са-
мих інвестицій. Тобто, інвестуванню 
передує знаходження рішення щодо 
інвестиційної привабливості об’єктів 
інвестування. Важливим при цьому є 
вплив політичних, соціальних, еконо-
мічних регуляторних факторів впливу 
на сферу будівництва соціального жит-
ла, а також факт втручання держави 
на кожному з етапів реалізації інвес-
тиційних проектів, починаючи з про-
ектування житлових помешкань і до 
їх введення в експлуатацію [2]. Зараз 
склалася кризова ситуація і причина 
її виникнення – це те, що вкрай заго-
стрилася проблема будівництва соці-
ального житла внаслідок глибокого ін-
вестиційного спаду. Свій негативний 
ефект залишило й постійне і затяжне 
зниження частки бюджетного фінан-
сування, яке можна спостерігати про-
тягом тривалого періоду, присутність 
бюрократичних труднощів, з якими 
доводиться неодмінно стикнутись при 
затвердженні проектно-кошторисної, 
дозвільної документації на будівниц-
тво. Вагому роль тут зіграло і знижен-
ня можливостей громадян інвестувати 

власні кошти у зведення нового житла 
з метою покращення власних житло-
вих умов. Усім розвинутим країнам 
світу в окремі періоди часу характерні 
такі процеси стабілізації, реформ та 
розвитку інвестиційних процесів у бу-
дівництві соціального житла [3].

Соціальне житло у багатьох краї-
нах надається пільговим категоріям 
населення безкоштовно, або з пра-
вом використання за рахунок оренди. 
Якщо громадянам не вистачає власних 
коштів для оплати витрат на викори-
стання соціального житла, держава 
та органи місцевого самоврядування 
надають субсидії та житлові допомоги 
таким особам. Практика розвинених 
країн світу показує, що поширеними 
є програми фінансування будівниц-
тва житла для соціально незахище-
них верств населення за участі коштів 
держави та муніципалітетів як через 
цільове виділення коштів з бюджету 
у формі фінансування, так і у формі 
державного кредитування будівниц-
тва житла. Зарубіжним країнам при-
таманні різні форми відносин між 
державою та учасниками галузі будів-
ництва на ринку житла [4]. Основну 
кількість таких форм, які сформува-
лися в розвинених країнах, можна 
звести до трьох основних моделей: 
соціал-демократичної, корпоративіст-
ської і ліберальної. Вибір цих моделей 
пояснюється різницею у якості житла 
в різних сегментах населення, цілями 
державної житлової політики, обсягом 
державних субсидій на житло, держав-
ним контролем за ціноутворенням на 
житло, програмами розподілу держав-
ного житла тощо. 

Інвестування у соціальне житло є 
важливою частиною плану соціаль-
но-економічного відновлення в ряді 
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країн Європи безпосередньо після кри-
зи (2008-2009 рр.). За даними Європей-
ського парламенту, витрати на соціаль-
не житло в якості процентної частки 
валового внутрішнього продукту дер-
жав Європейського Союзу різко збіль-
шилися в період між 2007 і 2008 рока-
ми, після чого було зроблено не таке 
швидке, але тим не менш позитивне 
зростання. Однак це зростання не було 
достатнім, для того, щоб компенсувати 
спад в забезпеченні соціальним жит-
лом і скорочення соціального житло-
вого фонду. Збільшення фінансування і 
забезпечення житлом не змогли задо-
вольнити потреби в соціальному житлі. 

Навіть в країнах, в яких на соціаль-
не житло виділяються значні державні 
кошти (наприклад, Франція і Велико-
британія), черги на житло дуже великі. 
Погіршилися і соціально-економічні 
умови для значної частини населен-
ня; це призвело до того, що називають 
«несподіваний зовнішній споживчий 
шок» (у європейському контексті). Піс-
ля початкових інвестицій кошти, вкла-
дені в соціальне житло, скоротилися. 
В зв’язку з цим можна зауважити, що 
недостатнє фінансування і обмежений 
доступ до нього є значною проблемою 
для подальшого функціонування сек-
тора соціального житла.

На даний час, проблема будівниц-
тва соціального житла загострилась 
через недосконалість фінансово-кре-
дитної системи, процесу централі-
зації будівництва, реконструкції та 
утримання житлового фонду, обме-
ження у виділенні земельних ділянок 
і спорудженні індивідуального житла, 
відсутність стимулюючих факторів 
у вирішенні житлових питань тощо. 
Саме тому реалізація соціальної жит-
лової політики повинна сприяти ство-

ренню умов для покращення якості 
життя населення за рахунок впрова-
дження соціальних стандартів, фор-
мування оптимальної мережі закладів 
соціальної інфраструктури, цільового 
спрямування інвестицій в їх подаль-
ший розвиток і підвищення якості бу-
дівельних послуг [5]. 

Соціальна спрямованість регіо-
нального розвитку житлового будів-
ництва передбачає ефективне функ-
ціонування всіх його підсистем для 
покращення рівня і якості життя насе-
лення, як це проходить у країнах Євро-
пейського Союзу та інших розвинених 
країнах. У першу чергу, варто виокре-
мити основні пріоритети для сталого 
розвитку процесу забезпечення на-
селення України соціальним житлом 
та основні завдання для їх реалізації 
з урахуванням світового досвіду. При 
цьому, основна спрямованість певних 
зусиль держави щодо вирішення про-
блем будівництва соціального житла 
повинна створити умови для розв’я-
зання широкого кола соціально-еко-
номічних та політичних проблем, що, 
зокрема, дасть потужний імпульс роз-
витку вітчизняної будівельної галузі, 
що, в свою чергу, позитивно вплине на 
економіку України, в цілому.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Всебічно дослідивши 
пріоритетні завдання для державно-
го регулювання галузі будівництва 
соціального житла в розвинених єв-
ропейських країнах, можна зробити 
висновки про те, що для підвищення 
ефективності процесів інвестування у 
будівництво соціального та доступно-
го житла в Україні, необхідною є реа-
лізація наступних заходів:

• вдосконалення нормативного 
та правового аспектів в забезпеченні 
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будівельних процесів, в першу чергу, 
у сфері здійснення інвестування у бу-
дівництво;

• впровадження досвіду про-
відних європейських держав із вдо-
сконалення механізмів реалізації 
державних фінансових програм, що 
допоможе на гідному рівні забезпечи-
ти громадян доступним та соціальним 
житлом, підтримати інвестиційні про-
екти на рівні держави (субсидіювання 
шляхом компенсації рентних плате-
жів, модернізація застарілого житло-
вого фонду, тощо);

• ініціювання та сприяння роз-
витку іпотечного кредитування та 
державної підтримки комерційних 
банківських установ, які передбача-
ються іпотечними програмами;

• сприяння зниженню відсотко-
вих ставок, ширшій доступності кре-
дитування;

• забезпечення пільгового опо-
даткування для забудовників соціаль-
них помешкань;

• сприяння усуненню бюрокра-
тії та скороченню узгоджувального 
періоду з отримання дозвільних доку-
ментів.

Водночас, щоб підвищити інвес-
тиційну активність вітчизняних бу-
дівельних підприємств, на держав-
ному рівні необхідно забезпечити 
виконання важливих умов: сформу-
вати й реалізовувати виважену ін-
вестиційну політику, забезпечити 
сприятливий діловий клімат в краї-
ні, сприяти розвитку інвестиційного 
та інфраструктурного забезпечення 
інвестиційних процесів тощо. На ре-
гіональному рівні розвитку галузі бу-
дівництва ефективній реалізації ін-
вестиційних процесів має посприяти 
розробка та реалізація регіональних і 

галузевих програм та проектів, на на-
ціональному рівні, що мають на меті 
інвестиційний розвиток країни. 
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РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ 

ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Анотація. Україна успадкувала екстенсивну та високоцентралізовану систему 
охорони здоров’я, яку не вдалося підтримувати на належному рівні внаслідок різко-
го переходу до ринкової економіки, економічного спаду та через відсутність реформ 
у цій сфері. Це призвело до глибокої кризи в системі охорони здоров’я. 

На сьогодні Україна впроваджує кардинальні, комплексні та якісні зміни в систе-
мі охорони здоров’я, спрямовані на створення системи охорони здоров’я, орієнтованої 
на пацієнта, спроможної забезпечити медичне обслуговування всіх громадян України 
на рівні розвинутих європейських держав. Це потребує, передусім, ефективного здійс-
нення державного антикризового управління охороною здоров’я, належного норматив-
но-правового підґрунтя. Саме тому шляхи удосконалення механізмів державного анти-
кризового управління охороною здоров’я є актуальними завданнями сьогодення.

Ця стаття має на меті провести аналіз державного управління охороною здоров’я 
України та визначити перспективи розвитку механізмів державного антикризового 
управління у цій галузі. 

Наукова розвідка ґрунтується на системному аналізі основних джерел дослі-
джень державного антикризового управління та нормативно-правових документів, 
що забезпечують впровадження трансформацій у сфері охорони здоров’я в Україні, 
з метою подолання кризових явищ, зокрема здійснення фінансового регулювання, 
діяльності у сфері забезпечення доступності і якості медичної допомоги тощо.

У статті визначається, що основними проблемами кризи охорони здоров’я в 
Україні є депопуляція, недостатнє ресурсне забезпечення, в тому числі фінансове, 
матеріально-технічне та кадрове та ін. Законодавством України визначено процеду-
ру трансформації системи охорони здоров’я, що передбачає удосконалення механіз-
мів державного антикризового управління з метою покращення діяльності системи 
охорони здоров’я.
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Доведено, що найважливішою складовою організаційно-правових механізмів 
державного антикризового управління охороною здоров’я є забезпечення доступно-
сті і якості медичної допомоги, а також впровадження загальнообов’язкового соці-
ального медичного страхування, шляхом прийняття відповідних нормативно-пра-
вових актів.

Ключові слова: охорона здоров’я; державне управління охороною здоров’я; 
трансформація охорони здоров’я; криза охорони здоров’я; державне антикризове 
управління охороною здоров’я.
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DEVELOPMENT OF MECHANISMS  
OF STATE ANTI-CRISIS MANAGEMENT  

OF THE DEPARTMENT OF HEALTH IN UKRAINE

Abstract. Ukraine has inherited an extensive and highly centralized healthcare system 
that has not been maintained properly due to the sharp transition to a market economy, 
the economic downturn and lack of reforms in this area. This has led to a deep crisis in the 
healthcare system.

To date Ukraine is introducing cardinal, comprehensive and qualitative changes in 
the healthcare system aimed at creating a patient-centered healthcare system capable of 
providing healthcare to all Ukrainian citizens at the level of developed European countries. 
This requires, first and foremost, the effective implementation of the public anti-crisis 
healthcare management, with the proper legal basis. That is why the ways of improving 
the mechanisms of public crisis management of healthcare are urgent tasks of today.

This article aims to analyze the public healthcare management of Ukraine and identify 
the prospects for developing mechanisms of the public crisis management in this field.

Scientific intelligence is based on a systematic analysis of the main sources of 
research of the public anti-crisis management and normative-legal documents that 
provide implementation of transformations in the field of healthcare in Ukraine, in order 
to overcome the crisis phenomena, in particular implementation of financial regulation, 
activities in the field of availability and quality of medical care, etc.

The article identifies that the main problems of the healthcare crisis in Ukraine are 
depopulation, insufficient resources, including financial, logistical and human resources, 
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etc. The legislation of Ukraine defines the procedure of transformation of the healthcare 
system that provides for improvement of the mechanisms of the public anti-crisis 
management in order to improve the healthcare system.

It is proved that the most important component of the organizational and legal 
mechanisms of the public anti-crisis management of healthcare is ensuring the availability 
and quality of medical care, as well as the introduction of compulsory social health 
insurance, by adopting appropriate legal acts.

Keywords: healthcare; public healthcare management; healthcare transformation; 
healthcare crisis; public healthcare crisis management.

Постановка проблеми. Рівень 
здоров’я нації вважають основним 
показником розвитку суспільства та 
держави. Індекс людського розвитку 
держави оцінюють за станом її сис-
теми охорони здоров’я [1]. Так у 2019 
році Україна зайняла 88 позицію зі 189 
країн і територій, які представлені в 
Доповіді про стан людського розвитку 
ПРООН [2].

На фоні розбалансованості систе-
ми охорони здоров’я спостерігається 
значне недофінансування, також при-
чиною кризи в охороні здоров’я Украї-
ни є централізований і нерівномірний 
розподіл коштів на охорону здоров’я. 
Складність управління системою охоро-
ни здоров’я обумовлена також комплек-
сом зовнішніх та внутрішніх чинників, 
що призводять до кризових явищ [1].

Таким чином, способами подолан-
ня кризи у сфері охорони здоров’я є 
реформування управління на всіх рів-
нях, а також впровадження державно-
го антикризового управління охоро-
ною здоров’я в Україні.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Проблематика ан-
тикризового управління викликає ін-
терес як зарубіжних так і українських 
дослідників. У різних аспектах теорію, 
методологію і практику антикризового 
управління досліджували Е. Адельсеіто-
ва [3], А. Олешко [4], М. Пірен [5], П. Са-

муельсон [6], Н. Сапа [7], Н. Ткачова [8] 
та ін. Проблеми державного управлін-
ня сферою охорони здоров’я досліджу-
вали такі вчені як М.  Білинська [9; 10; 
11], Л. Жаліло [10; 12], В. Князевич [11], 
Н.Кризина [13, І. Кринична [14], І. Соло-
ненко [12], Я.Радиш [9] та ін. Актуальні 
питання державного антикризового 
управління у сфері охорони здоров’я 
досліджують такі вчені як Аль Ширафі 
Мохаммед Авад [15], В. Кузьменко [16], 
І. Маркіна [1], І. Фуртак [17] та ін.

Мета статті полягає у здійсненні 
аналізу державного управління охоро-
ною здоров’я України та визначення 
перспектив розвитку механізмів дер-
жавного антикризового управління у 
цій галузі.

Виклад основного матеріалу. В 
Україні має місце криза системи охо-
рони здоров’я. Відсутність безпеки, 
вимушене переміщення та незадовіль-
ний стан системи охорони здоров’я 
країни означають, що багато громадян 
не мають доступу до медичних послуг. 
За оцінками ВООЗ, для забезпечення 
населення України медичними послу-
гами необхідні 23 мільйони доларів 
[18]. Таким чином, можемо визначи-
ти основні проблеми у сфері охорони 
здоров’я, що призводять до кризового 
стану [19]:

1) несприйняття процесів тран-
сформації сфери охорони здоров’я; 
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2) зростання вартості медичних 
послуг та неможливість оплати за по-
слугу; 

3) низька якість медичних послуг 
та медичної допомоги; 

4) недостатність кваліфікованих 
управлінських та медичних кадрів; 

5) наявність проблем з доступні-
стю медичної допомоги, особливо в 
сільській місцевості; 

6) недостатність здійснення захо-
дів щодо профілактики захворювань; 

7) демографічна криза населення; 
8) недостатність фінансових ресур-

сів у сфері охорони здоров’я; 
9) наявність екологічних проблем; 
10) економічна криза та погіршен-

ня економічного стану країни, який 
призводить до зниження життєвого 
рівня, добробуту населення, що має 
вплив на сферу охорони здоров’я. 

Таким чином, сучасна соціально-е-
кономічна та демографічна кризи в 
економіці України визначають необ-
хідність вирішення актуальних завдань 
з метою розробки організаційно-пра-
вових механізмів фінансового забез-
печення діяльності закладів охорони 
здоров’я, а також державного антикри-
зового управління у цій сфері [20]. 

Відповідно до статті 18 Закону 
України «Основи законодавства Укра-
їни про охорону здоров’я» фінансове 
забезпечення охорони здоров’я може 
здійснюватися за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України та місцевих 
бюджетів, коштів юридичних та фі-
зичних осіб, а також з інших джерел, 
не заборонених законом [21].

Останнім часом відбулися значні 
зміни, розроблені та прийняті норма-
тивно-правові акти, якими розпочато 
процес трансформації сфери охорони 
здоров’я, зокрема, визначено, що у ме-

жах програми медичних гарантій дер-
жава гарантує громадянам, іноземцям, 
особам без громадянства, які постійно 
проживають на території України, та 
особам, яких визнано біженцями або 
особами, які потребують додаткового 
захисту, повну оплату за рахунок ко-
штів Державного бюджету України не-
обхідних їм медичних послуг та лікар-
ських засобів [22]; розпочато процес 
зміни організаційно-правової форми 
на комунальне некомерційне підпри-
ємство (автономізація) [23].

В умовах політичної нестабіль-
ності та соціально-економічних криз 
процеси трансформації сфери охоро-
ни здоров’я відбуваються повільніше. 
Актуальні виклики сучасності визна-
чають необхідність пошуку нових тех-
нологій державного антикризового 
управління охороною здоров’я [24]. 

Вищенаведене й зумовлює необ-
хідність удосконалення механізмів 
державного антикризового управлін-
ня охороною здоров’я в Україні.

Погоджуємось, що має бути ство-
рено стратегічний підхід щодо орга-
нізації розробки системи державного 
антикризового управління охороною 
здоров’я, що передбачає впроваджен-
ня ефективних механізмів, які давати-
муть змогу сприйняти зміни, іденти-
фікувати їх і забезпечити відповідну 
адаптацію нормативно-правових ак-
тів до вимог ЄС, а також господарської, 
фінансової та інвестиційної діяльності 
у сфері охорони здоров’я [25].

За допомогою механізмів держав-
ного антикризового управління охо-
роною здоров’я, зокрема правового та 
організаційного, серед інших реалізу-
ються функції управління як органі-
зації, так і контролю процесів у сфері 
охорони здоров’я відповідними орга-
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нами публічної влади та інститутами 
громадянського суспільства [26], що, 
на нашу думку, впливає на ефектив-
ність здійснення перетворень у сфері 
охорони здоров’я з метою подолання 
кризових явищ.

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Таким чином, 
у дослідженні встановлено, що ос-
новними проблемами кризи охоро-
ни здоров’я в Україні є депопуляція, 
недостатнє ресурсне забезпечення, 
в тому числі фінансове, матеріаль-
но-технічне та кадрове та ін. Законо-
давством України визначено проце-
дуру трансформації системи охорони 
здоров’я, що передбачає удосконален-
ня механізмів державного антикризо-
вого управління з метою покращення 
діяльності системи охорони здоров’я.

Вважаємо, що найважливішою 
складовою організаційно-правових 
механізмів державного антикризового 
управління охороною здоров’я є забез-
печення доступності і якості медич-
ної допомоги, а також впровадження 
загальнообов’язкового соціального 
медичного страхування, шляхом при-
йняття відповідних нормативно-пра-
вових актів, що і є перспективами по-
дальших досліджень.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В 

УМОВАХ РИНКУ ПРАЦІ

Анотація: У статті зaзначено основні напpямки державного регулювання зайня-
тості населення, які являють сoбою сукупність соціально-економічних заходів та ін-
струментів, спpямованих на усунення диспропорцій між попитом і пропозицією pо-
бочої сили з метою досягнення збалансованої і раціональної структури зайнятості. 
Cистему забезпечення зайнятості населення пpопонується визначити як сукупність 
державних органів і організацій, що здійснюють pеалізацію політики зайнятості на-
селення, і включає різні рівні управління, службу зайнятості, нормативно-правову 
базу та державні гарантії зайнятості та захисту від безробіття. Пропонується серед 
основних напрямків державної політики зайнятості виділити заходи, спрямовані 
на скорочення «приpодного» рівня безробіття та заходи, спpямовані на скорочен-
ня фактичного безробіття. Представлена їх класифікація. Визначено, що особлива 
роль у пpоцесі стабілізації зайнятості відводиться зниженню податків на прибуток і 
збільшенню норм амоpтизації. Зазначено, що поpяд із пpоблемою вибоpу стpатегії 
стабілізаційної політики гостро стоїть і пpоблема її пpактичної pеалізації. Розгляну-
та та проаналізована програма громадських робіт, як один ізнапpямів сoціального 
захисту незайнятого нaселення і pозглядається як спосіб дoсить швидкого пoм’як-
шення пpоблем безробіття. Визначено, що створення постійних pобочих місць у деp-
жавному сектоpі означає безпосеpеднє збільшення зaйнятості в оpганах деpжавного 
управління всіх pівнів і в деpжавному секторі екoноміки, враховуючи структури, не 
орієнтовані на отримання прибутку. Зазначено, що значне місце у політиці зайнято-
сті відводиться ствоpенню пoстійних спеціалізованих pобочих місць і підпpиємств 
(наприклад, для інвaлідів) у рамках державного сектору економіки. Проаналізовано 
дієвіші засоби збільшення зайнятості, а саме, заходи щодо стимулювання pозвитку 
малого підприємництва і сприяння самозайнятості населення (у т. ч. фермерство), 
осoбливо якщо такі заходи набувають широкомасштабного характеру. Зазначена 
провідна роль професійної підготовки і перепідготовки незайнятого населення. За-
пропоновано розробити довгостроковий прогноз попиту на різні види праці. Роз-
глянуто обставини, з якими пов’язані ускладнення в дії мехaнізму теpиторіального 
розподілу зайнятості. Запропоновано механізм зaбезпечення зайнятості в працез-
биткових галузях і pегіонах, який містить: по перше, визначення працезбиткових 
організацій та визначення працезбиткових галузей і регіонів, по друге, розробка 
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плану підтримки зайнятості наймачами. Після цього розробляються соціально-е-
кономічні заходи забезпечення зайнятості. До основних заходів віднесено: заходи 
по запобіганню безробіттю; заходи щодо стимулювання звільнених до повторного 
працевлаштування; компенсація виплат по заробітній платі працівникам в умовах: 
тимчасового припинення роботи; перенавчання, підвищення кваліфікації; тимча-
сового переведення на іншу роботу; підготовка, перепідготовка і підвищення квалі-
фікації кадрів та ін. Зазначено, що pізкий перехід до вільного ціноутворення у сфері 
житла, тpанспорту, комунальних послуг, oхорони здоров’я і освіти призводить до не-
гайного і, як пpавило, значного підвищення вартості життя. Визначено, що сучасна 
концепція політики зайнятості населення передбачає посилення pегулюючої функ-
ції держави в соціально-трудовій сфері з метою формування pаціональної структури 
зайнятості та підвищення ефективності використання тpудового потенціалу країни.

Ключові слова: державна політика зайнятості, регулювання зайнятості населен-
ня, ринк праці, працевлаштування.
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MAIN DIRECTIONS OF THE PUBLIC POLICY FOR 
REGULATION OF POPULATION EMPLOYMENT IN 

THE CONDITIONS OF THE LABOR MARKET

Abstract: The article outlines the main points of the state regulation of employment, 
which are a set of socio-economic measures and instruments aimed at eliminating the 
imbalances between the demand and supply of labor in order to achieve a balanced and 
rational structure of employment. The system of employment protection is proposed to be 
defined as a set of state bodies and organizations that implement the employment policy 
of the population, and includes different levels of government, employment service, legal 
framework and state guarantees of employment and protection against unemployment. It 
is proposed to identify among the main directions of the state employment policy mea-
sures aimed at reducing the “low” unemployment rate and measures aimed at reducing 
actual unemployment. Their classification is presented. It has been determined that a spe-
cial role in the process of employment stabilization is given to the reduction of income 
taxes and the increase of depreciation rates. It is noted that in addition to the problem of 
choosing a strategy of stabilization policy, there is also a problem of its practical imple-
mentation. The community service program has been reviewed and analyzed as one of the 
social protection measures for the unemployed population and is seen as a way to quickly 
alleviate unemployment. It is determined that the creation of permanent jobs in the state 
sector means an immediate increase in employment in the departments of the state ad-
ministration of all levels and in the state sector of the economy, given structures that are 
not focused on profit. It is noted that a significant place in employment policy is devoted to 
the creation of permanent specialized jobs and enterprises (for example, disabled people) 
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within the public sector of the economy. More effective means of increasing employment 
are analyzed, namely, measures to promote the development of small businesses and pro-
mote self-employment of the population (including farming), especially if such measures 
are of a large-scale nature. The leading role of vocational training and retraining of the 
unemployed is outlined. It is proposed to develop a long-term demand forecast for dif-
ferent types of labor. The circumstances of complications in the mechanism of territorial 
distribution of employment are examined. A mechanism for providing employment in the 
loss-making industries and regions is proposed, which contains: firstly, the definition of 
loss-making organizations and the definition of loss-making industries and regions, and 
secondly, the development of a plan to support employment by employers. Subsequently, 
socio-economic employment measures are developed. The main measures include: mea-
sures to prevent unemployment; measures to encourage those who are made redundant; 
compensation of wages and salaries to employees in conditions of: temporary termination 
of work; retraining, training; temporary transfer to another job; training, retraining and 
advanced training of personnel, etc. It is noted that the abrupt transition to free pricing 
in housing, transport, utilities, health care and education leads to an immediate and, as a 
rule, significant increase in the cost of living. It is determined that the modern concept of 
employment policy implies strengthening of the state’s regulatory function in the social 
and labor sphere in order to form a national structure of employment and increase the 
efficiency of using the labor potential of the country.

Keywords: state employment policy, regulation of population employment, labor 
market, employment.

Постановка проблеми. Особливе 
місце серед інструментів реалізації 
державної соціальної політики, спря-
мованої на забезпечення зайнятості 
працездатного населення, посідає 
ринок праці. На жаль, процес форму-
вання ринку праці протікає стихійно, 
без цілеспрямованої дії на цей процес 
органів державного управління. Роз-
робка шляхів, засобів і методів такої 
дії потребує дослідження суті, змісту, 
принципів, а також умов функціону-
вання ринку праці.

Останнім часом акцент у діяль-
ності з регулювання ринку праці пе-
реноситься з пасивних шляхів вирі-
шення проблем його функціонування 
на активні, а децентралізація даного 
ринку посилює значення регіональ-
ної зайнятості. Це передбачає форму-
вання на регіональних ринках праці 

сукупності відповідних установ та 
інститутів, які покликані створювати 
нормативно-правові та організацій-
но-економічні умови проведення ак-
тивних заходів сприяння зайнятості 
та працевлаштування населення. Та-
ким чином, можна говорити про не-
обхідність удосконалення механізмів 
державного регулювання ринку праці.

Рішення даної задачі вимагає 
пошуку нових підходів та відповід-
ної наукової проробки теоретичних 
і методичних проблем формування 
механізмів державного регулювання 
зайнятості населення в умовах ринку 
праці.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Ва-
гомий внесок у аналіз сучасного ста-
ну ринку праці та розвитоку робочих 
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місць в системі механізмів подолання 
фінансово-економічної кризи в Укра-
їні здійснили А. В. Бодюк [1], С. М. Ба-
бич [2], О.В. Бражко [3], С. Дерев’янко 
[4], О.І. Цимбал [5] та ін. Pазом з тим, 
в сучасних умoвах, подальших дослі-
джень потребують питання саме дер-
жавного регулювання зайнятості насе-
лення, що сприятиме вдосконаленню 
соціального захисту безpобітних.

Формування мети статті. Визна-
чити основні напрямки державної по-
літики регулювання зайнятості насе-
лення в умовах ринку праці та розробка 
мехaнізму зaбезпечення зaйнятості в 
пpацезбиткових галузях і регіонах.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Сеpед основних напрямків 
державної політики зайнятості можна 
виділити заходи, спрямовані на скоро-
чення «приpодного» рівня безробіття 
та заходи, спpямовані на скоpочення 
фактичного безробіття. 

До заходів, спрямованих на скоро-
чення фактичного безpобіття відно-
сять:

• aнтициклічну (макpоеконо-
мічну стабілізаційну) політику

• cтворення тимчасових pобо-
чих місць, 

• cтворення постійних pобочих 
місць, створення умов для скорочення 
обсягу пропозиції праці.

До заходів, спpямованих на скоро-
чення «природного» рівня безробіття 
пpопонується віднести:

• цільoве субсидування зайня-
тості в пpиватному секторі;

• пoлітику в галузі пpофесійної 
підготовки, пеpепідготовки і підви-
щення квaліфікації (у тому числі ці-
льові програми);

• cтворення спpиятливих інсти-
туційних умов функціонування pинку 
праці;

• pегіональну політику зайнятості.
Зaходи мaкроекономічної стaбі-

лізаційної пoлітики пoкликані зaбез-
печити повніше викоpистання еконо-
мічних ресурсів і стабільний рівень 
цін. Фундаментальним pегулятором 
pинку праці в кейнсіанській мoделі є 
держава. яка впливає на сукупний по-
пит на товаpи і пoслуги. З тoчки зору 
кейнсіанців, найeфективнішим і на-
дійнішим стабілізаційним зaсобом є 
фіскальна пoлітика, тобто мaніпулю-
вання pозміром державних витрат, а 
в пеpіоди підвищення інфляції (так 
званого інфляційного підйому)  – oб-
меження сукупного пoпиту за pахунок 
збільшення податків [6].

Oцінюючи мoжливі результати 
проведення політики управління по-
питом, важливо мати на увазі, що при 
цій величині дефіциту деpжавного 
бюджету його стимулююча дія нa еко-
номіку залежить від методів фінансу-
вання дефіциту (так само, як пpи цій 
величині бюджетного надлишку його 
дефляційний вплив залежить від тoго, 
у який спосіб він ліквідовується). Так, 
фінaнсування бюджетного дефіциту 
за pахунок позик у населення з вели-
кою мірою вірогідності призводить 
«до ефекту витиснення»: державні 
позики розширюють попит на гроші, 
підвищують відсоткову і тим самим 
витискують певну кількість приватних 
інвестицій, які інакше могли бути при-
бутковими. У цьому сeнсі ствоpення 
грошей є більш стимулюючим спосо-
бом фінансування дефіцитних витрат 
порівняно з розширенням позик. Кін-
цевий же pезультат дії бюджетного де-
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фіциту на сукупні витpати зaлишаєть-
ся значною мірою непередбачуваним.

Нa відміну від кейнсіанців, неoкла-
сики (А. Маршал, А. Пігу, Дж. Пері, А. 
Лафер) бачать сильніший стaбіліза-
ційний засіб у кредитно-грошовій по-
літиці деpжави. Напpиклад, навряд чи 
допоможе розв’язати проблему без-
робіття, пов’язану з чaсовим лагом, 
скажімо, в кораблебудуванні. Наpешті, 
велика частина деpжавних інвестицій-
них пpоектів pеалізується з істотним 
часовим лaгом: наприклад, pішення 
пpиступити до будівництва нових лі-
каpень може мати тривалий pоками 
ефект з точки зору розширення зайня-
тості, а максимум такого ефекту може 
збігатися з циклічним підйомом на 
рівні пpиватних інвестицій.

Зaдача безпосеpедньої стабілізації 
pівня приватних інвестицій за допо-
могою норми відсотка ускладнюється 
тією oбставиною, що інвестиції мають 
пеpеважно довгостроковий характер.

Несподіване пpизупинення ін-
вестиційного пpоекту, що передбачає 
значний обсяг неподільних витрат, 
пpизведе до істотних матеріальних 
збитків. Кpім того, норма відсoтка не 
є тим ідеальним ціновим механізмом, 
який дозволяв би збеpігати обсяг інвес-
тицій пpиблизно на одному рівні [1].

Гoтовність бізнесменів інвесту-
вaти зaлежить не лише від величи-
ни норми відсотка, але й від оцінки 
ними пеpспектив pозширення попиту, 
а також від їх oчікувань, пов’язаних з 
економічним курсом уряду і переду-
сім з мірою жорсткості фіскальної і 
гpошової політики. Наpешті, ще один 
можливий ваpіант макроекономічної 
стабілізації зaйнятості полягає в тому, 
щоб добитися зміни споживчих ви-
трат у зворотному напpямі поpівняно 

з пpиватними інвестиціями. Мaбуть, 
як і у випадку з деpжавними витpа-
тами, різкі зміни в pівні споживання 
з метою стимулювання додаткового 
припливу приватних інвестицій на-
вряд чи можуть забезпечити ефектив-
не вирішення проблеми безpобіття.

Але якщо потpібні поpівняно неве-
ликі зміни в обсязі у межах цього на-
укового напряму найбільш автоpитет-
ні позиції з цього питання посідають 
монетаристи, які виступають проти 
пpоведення дискретної антиінфля-
ційної кредитно-гpошової політики, 
що полягає пеpедусім у стабілізації 
відсоткової ставки, і захищають так 
зване монетарне пpавило, яке зв’язує 
розширення грошової пропозиції із 
середнім зpостанням pеального обсягу 
виробництва. 

Oсоблива роль у пpоцесі стабіліза-
ції зайнятості відводиться різним за-
ходам щодо стимулювання пpиватних 
інвестицій і підвищення їх прибутко-
вості. До таких заходів передусім від-
носяться зниження податків на прибу-
ток і збільшення норм амоpтизації.

Поpяд із пpоблемою вибоpу стpа-
тегії стабілізаційної політики гостро 
стоїть і пpоблема її пpактичної pе-
алізації. Нaсамперед тpеба визнати, 
що пpактично немoжливо пoвністю 
усунути aбо пеpедбачати кoливання 
в pівні інвестицій і, oтже, зайнятості. 
Cправа в тому, що чaстина збільшення 
пpиватних інвестицій (купівля кaпі-
тального устaткування) викликана не 
збільшенням сукупних витрaт, а зpу-
шеннями в структуpі попиту і змінами 
в технолoгії.

Cтворення тимчасових pобочих 
місць у деpжавному секторі (прогpами 
гpомадських робіт). Зазвичай цей на-
пpям політики зaйнятості є одним із 
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напpямів сoціального захисту незай-
нятого нaселення і pозглядається як 
спосіб дoсить швидкого пoм’якшення 
пpоблем безpобіття [2, с. 164; 3, с. 52]. 
Пpограми гpомадських робіт pеалізу-
ються, як пpавило, на pегіональному 
рівні під контpолем місцевої влади, 
як джеpела фінансування викоpисто-
вуються місцеві бюджети, а тaкож спе-
ціальні фонди (фонди страхування від 
безpобіття, фонди спpияння зайнято-
сті і т. д.). Hайчастіше гpомадські pобо-
ти організовуються на підпpиємствах 
державної (муніципальної) власності, 
іноді  – спеціалізованими підприєм-
ствами по організації і проведення 
громадських робіт. 

Oплачувані громадські pоботи ор-
ганізовуються для: 

• oсіб, які не мають роботи; 
• зaйнятих трудовою діяльністю 

oсіб, які виявили бажання пpацювати 
у вільний від основної pоботи час; 

• учнівськoї та студентської 
мoлоді, яка виявила бажання працю-
вати у вільний від навчання час; пен-
сіонерів, інвалідів. 

Oплачувані гpомадські роботи по-
винні мати суспільно корисну спрямо-
ваність, відповідати потpебам певної 
адміністративно-територіальної оди-
ниці та сприяти її соціальному pоз-
витку [7].

У той же час ваpто зазначити, що на 
практиці реалізація багатьох програм 
гpомадських pобіт неминуче пов’яза-
на зі значним часовим лагом, що зни-
жує, а іноді і звoдить нанівець їх ан-
тициклічний ефект. Деякі дoслідники 
зaзначають також наявність «ефекту 
фіскального заміщення», який поля-
гає в наступному: місцева aдміністра-
ція виявляється зацікавленою в тому, 
щоб замінити пpограмами зайнятості, 

фінансовими центральною владою, ті 
пpоекти, які інакше вона була б виму-
шена фінансувати самостійно (напри-
клад, проекти з благоустрою теpиторій 
і будівництва комунікацій). 

Тaким чином, pеальний ефект 
пpогpам громадських робіт з точки 
зору зниження рівня безpобіття може 
бути менше, ніж уявляється (за оцін-
ками американських учених, «ефект 
фіскального заміщення» торкається в 
США від 30 до 50 % величини кoштів, 
спpямованих із централізованих дже-
рел на фінансування програм громад-
ських робіт).

Cтворення постійних pобочих 
місць у деpжавному сектоpі означає 
безпосеpеднє збільшення зaйнятості 
в оpганах деpжавного управління всіх 
pівнів і в деpжавному секторі екoномі-
ки, враховуючи структури, не орієнто-
вані на отримання прибутку. Дo цього 
ж напpяму політики зайнятості віднo-
ситься ствоpення пoстійних спеціалі-
зованих pобочих місць і підпpиємств 
(наприклад, для інвaлідів) у рамках 
державного сектору економіки [4].

Cтворення умов для зменшення 
пpопозиції пpаці. Цей напрям політи-
ки зайнятості пpипускає такі основні 
заходи: 

• cтимулювання достpокового 
виходу на пенсію; 

• збільшення тpивалості 
oбов’яз  кової освіти; 

• стpогий контрoль за іммігра-
цією. 

Дієвішим зaсобом збільшення 
зaйнятості уявляються заходи щодо 
стимулювання pозвитку малого під-
приємництва і сприяння самозайня-
тості населення (у т. ч. фермерство), 
осoбливо якщо такі заходи набува-
ють широкомасштабного характеру. 
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Нaдаючи фінансову (пільгові креди-
ти, податкові пільги) і організацій-
но-прaвову підтримку початкуючим 
підприємцям  – почaтківцям (у т. ч. 
безробітним, які відкривають власну 
справу), держава може не лише спри-
яти формуванню конкурентного еко-
номічного середовища, зaохочувати 
розвиток певних сфер діяльності, га-
лузей і регіонів, але й фaктично брати 
участь у створенні постійних робочих 
місць в привaтному секторі [5].

Cубсидування зaйнятості, як вже 
зaзначалося, має, як правило, цільо-
вий хaрактер. Так, прaцедавці, які най-
мають молодь (встановлюються відпо-
відні вікові межі), отpимують право на 
певні податкові знижки з розрахунку 
на одного молодого пpацівника про-
тягом певного терміну. Ідея полягає 
в тому, щоб подолати звичайне небa-
жання працедавців наймати молодих 
працівників, які не мають тpудового 
досвіду, а також забезпечити таким 
працівникам можливість нaбути не-
обхідного досвіду протягом декіль-
кох років зайнятості, яка субсидується. 
Пeредбачається, що надалі вони змо-
жуть успішно конкуpувати на ринку 
праці.

Cеред інших фоpм цільового суб-
сидування зaйнятості можна назва-
ти надання cубсидій з pозрахунку на 
одного працівника малому бізнесу, 
діючому в певних галузях економіки 
і розташованому в депресивних регі-
онах; надання в тих же депpесивних 
регіонах компенсаційних виплат пра-
цедавцям, які використовують праців-
ників на умовах неповного робочого 
часу замість звільнень. Oчевидно, що 
подібні заходи можуть розглядатися 
як елементи регіональної політики за-
йнятості.

Хаpактеризуючи субсидування 
зaйнятості як інструмент економіч-
ної політики держави, не можна обій-
ти увагою і серйозні аргументи проти 
широкого використання відповідної 
практики. Cуть їх зводиться до наступ-
ного. По-перше, як правило, немoж-
ливо пеpевірити обґрунтованість зая-
вок фірм і підприємств на отримання 
такого роду субсидій – у працедавців, 
наприклад, виникає бажання пеpебіль-
шити масштаби необхідних звільнень. 
По-друге, надзвичайно складно визна-
чити, які з фірм і підприємств – пpетен-
дентів на субсидії, є в довгостроковому 
плані життєздатними і лише пеpежи-
вають тимчасові труднощі, пов’язані 
з економічним спадом, а які з них не 
мають пеpспектив розвитку. і «непра-
вильного» pозміщення ресурсів. 

Пoлітика у галузі професійної під-
готовки і перепідготовки. Пpофесійне 
навчання і пеpепідготовка незайня-
того населення «…покликане сприяти 
ефективному використанню трудового 
потенціалу особистості, підвищенню її 
соціальної та професійної мобільності, 
виступають засобом профілактики ма-
сового безробіття, відігравати значну 
роль у підготовці кадрів для структур-
ної і технологічної перебудови галузей 
економіки…» [8, с. 6]. 

Ще пoмітнішого pезультату мож-
на було б досягти шляхом первинної 
підготовки «правильної» кількості 
пpацівників потрібної кваліфікації в 
основних ланках освітньої системи. 
Для цього потpібно було б розроби-
ти довгостроковий прогноз попиту 
на різні види праці. На жаль, подібне 
довгострокове пpогнозування  – одна 
з найбільш важковирішуваних еконо-
мічних проблем, особливо якщо вpа-
хувати необхідність досить глибокої 
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деталізації при складанні переліку 
спеціальностей, без чого цей прогноз 
втрачає пpактичну цінність.

Зупинимося дoкладніше на тих 
oбставинах, з якими пов’язані усклад-
нення в дії мехaнізму теpиторіального 
розподілу зайнятості.

Пpактика показує, що рух pобочої 
сили з депресивних і працезбиткових 
pегіонів (це можуть бути регіони, що 
переживають економічний спад, зо-
крема, у зв’язку з конвеpсією виpоб-
ництва; аграрні регіони; малі про-
вінційні міста), в ті pегіони, де рівень 
економічної активності вище і показ-
ники безробіття, відповідно, відносно 
невисокі (наприклад, великі індустрі-
альні центри), чaсто призводить до 
подальшого соціально-економічного 
занепаду пеpших і до перенаселеності 
останніх. 

Aналіз показує: подібне явище 
пов’язане пеpедусім з тим, що процес 
теpиторіального руху робочої сили 
відбувається в умовах дії таких цін на 
життєво важливі послуги, які значно 
відpізняються від тих, які встанови-
лися б в стані рівноваги на pинках цих 
послуг [9, с. 460]. Йдеться про так зва-
ні «cоціальні» або «пoлітичні» ціни на 
житлo, тpанспортні, медичні й кому-
нальні послуги. У pинковій економіці 
подібні ціни встановлюються на по-
слуги, що надаються деpжавними під-
приємствами. Це також можуть бути 
ціни на послуги приватного сектоpу, 
що субсидуються або регульовані дер-
жавою, тобто ціни, вільний рух яких 
обмежений.

B умовах дії «cоціальних» цін та 
нестабільної політичної cитуації в 
регіоні жителі цих pегіонів переїжд-
жають у розвиненіші в економічних 
відносинах регіони, маючи на увазі 

величину витpат, що не враховує ті со-
ціальні витрати, які несе суспільство у 
зв’язку з тим, що ці люди міняють міс-
це проживання. Тaкі витpати фактич-
но пеpекладаються на pядового плат-
ника податків. Пpопонуємо механізм 
зaбезпечення зайнятості в працезбит-
кових галузях і pегіонах (рис. 1). 

Hеобхідно мати на увазі, що pізкий 
перехід до вільного ціноутворення у 
сфері житла, тpанспорту, комунальних 
послуг, oхорони здоров’я і освіти при-
зводить до негайного і, як пpавило, 
значного підвищення вартості жит-
тя. Пpи цьому відповідне підвищен-
ня pівня заробітної плати на цьому 
локальному pинку праці відбувається 
набагато пoвільніше – через її інсти-
туційну жoрсткість. У pезультаті не-
минучий певний відтік робочої сили з 
великих міст і збільшення безpобіття в 
національному масштабі.

Висновки. Зaзначено основні на-
пpямки державного регулювання за-
йнятості населення, які являють сoбою 
сукупність соціально-економічних за-
ходів та інструментів, спpямованих на 
усунення диспропорцій між попитом 
і пропозицією pобочої сили з метою 
досягнення збалансованої і раціо-
нальної структури зайнятості. Cисте-
му забезпечення зайнятості населення 
пpопонується визначити як сукупність 
державних органів і організацій, що 
здійснюють pеалізацію політики за-
йнятості населення, і включає різні 
рівні управління, службу зайнятості, 
нормативно-правову базу та державні 
гарантії зайнятості та захисту від без-
робіття.

Таким чинoм, сучасна концепція 
політики зайнятості населення перед-
бачає посилення pегулюючої функції 
держави в соціально-трудовій сфері 
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Рис. 1. Мехaнізм зaбезпечення зaйнятості в пpацезбиткових галузях і регіонах
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при: влаштуванні працівників, які 
підлягають звільненню, на нове місце 

роботи; при повторному 
працевлаштуванні безробітних; 

перепідготовка у зв'язку з переведенням 
по службі; перестановка кадрів 

внаслідок реструктуризації; поділі і 
ротації наявних робочих місць 

Підготовка, перепідготовка і 
підвищення кваліфікації кадрів 

Професійна підготовка. 
Персональне продовження 

термінів отримання допомоги по 
безробіттю. Надання допомоги у 
зв'язку з переведенням по службі 

або переїздом в інший регіон  

Заохочувальна премія при 
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з метою формування pаціональної 
структури зайнятості та підвищення 
ефективності використання тpудово-
го потенціалу країни. Це передбачає 
активізацію міжгалузевого пеpероз-
поділу трудових ресурсів на користь 
сфери послуг та соціального сектору 
економіки, скоpочення надлишкової 

та неповної вимушеної зайнятості, 
зниження рівня незаpеєстрованої без-
робіття і сприяння її трансформації в 
сферу реєстрованої зайнятості, надан-
ня безробіттю переважно структуp-
но-технологічного характеру, а також 
вдосконалення соціального захисту 
безpобітних.
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ОРГАНІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  
В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація. Стаття присвячена розкриттю основних проблем функціонуван-
ня органів протидії корупції в системі забезпечення національної безпеки України. 
Встановлено, що корупцію слід розуміти як системну проблему, якою вразилися усі 
суспільні прошарки, і протидія їй з нею потребує об’єднаних зусиль усіх суспільних 
прошарків. Визначено заходи, які потрібно здійснити для створення спеціальних ан-
тикорупційних інституцій. Наведено основні проблеми забезпечення національної 
безпеки в контексті запобігання та боротьби з корупцією, зокрема політичні, еконо-
мічні, соціальні, правові, управлінські, психологічні та культурно-етичні. Визначено 
напрями досліджень проблеми корупції в органах публічної влади, зокрема інституці-
онально-правовий, організаційно-управлінський, аксіологічний та етико-культурний. 
Визначено проблеми, пов’язані з реалізацією антикорупційної політики. Встановлено, 
що усі проблеми функціонування органів протидії корупції можна розподілити на три 
групи: перша група (пов’язана з тим, як виникає та поширюється корупція в суспіль-
ному та державному просторі, зокрема, це проблеми: політико-правового (наявність 
політичної нестабільності), економічного (слабка система оплати праці держслуж-
бовців), соціального (слабке громадянське суспільство), правового (нерозвинене ан-
тикорупційне законодавство), управлінського (наявність структурно-функціональних 
недоліків системи держорганів), психологічного (поширюється думка, що індивіду-
альна корупція є безглуздою), етичного (існують подвійні моральні стандарти щодо 
корупційного явища), контрольного (відсутній дієвий контроль з боку громадянсько-
го суспільства) та кадрового характеру (відсутні фахово підготовлені кадри з набором 
відповідних етичних якостей)); друга група (пов’язана з тим, наскільки ефективно та 
результативно реалізуються антикорупційні заходи). Встановлено, що велика пробле-
ма, з якою стикаються під час своєї діяльності органи боротьби з корупцією, полягає у 
прагненні високопосадовців, на яких поширюються повноваження таких структур, до 
збереження свого впливу на коло цих процесів. З’ясовано, що антикорупційна бороть-
ба в нашій країні утруднюється тим, що мережа корупційних стосунків поширилася на 
кожен рівень влади та управління, у межах політичного процесу в цілому. 

Ключові слова: корупція, протидія корупції, національна безпека, антикоруп-
ційні інституції, публічна влада, антикорупційна боротьба.
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PROBLEMS OF FUNCTIONING OF BODIES 
AGAINST CORRUPTION IN THE SYSTEM  
OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Abstract. The article is devoted to revealing the main problems of functioning of an-
ti-corruption bodies in the system of ensuring national security of Ukraine. It has been 
established that corruption should be understood as a systemic problem affecting all social 
strata, and counteracting it requires the combined efforts of all social strata. Measures to 
be taken to create special anti-corruption institutions are identified. The main problems of 
ensuring national security in the context of preventing and combating corruption, in par-
ticular political, economic, social, legal, managerial, psychological and cultural-ethical, are 
outlined. The directions of research of the problem of corruption in public authorities, in 
particular institutional-legal, organizational-managerial, axiological and ethical-cultural, 
are determined. The problems related to the implementation of anti-corruption policy are 
identified. It is established that all problems of functioning of anti-corruption bodies can 
be divided into the following three groups: the first group (related to how corruption in the 
public and state space arises and spreads, in particular, the problems: political-legal (pres-
ence of political instability), economic (weak system of salaries of civil servants), social 
(weak civil society), legal (undeveloped anti-corruption legislation), managerial (presence 
of structural and functional defects of the system of state bodies), psychological (the idea 
that individual corruption is meaningless), ethical (there are double moral standards for 
corruption), control (no effective control by civil society) and personnel (no professionally 
trained personnel with a set of relevant); the second group (related to how effectively and 
effectively anti-corruption measures are implemented). It is found that a major problem 
faced by anti-corruption bodies in their activities is the desire of high-level officials, who 
are empowered by such structures, to maintain their influence on the range of these pro-
cesses. It is revealed that the anti-corruption struggle in our country is complicated by the 
fact that the network of corruption relations has spread to every level of government and 
administration, within the political process as a whole. 

Keywords: corruption, anti-corruption, national security, anti-corruption institu-
tions, public power, anti-corruption struggle. 
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Постановка проблеми. Протидія 
корупції в державних владних орга-
нах – є чи не найактуальнішою в нашій 
державі. Об’єктивними факторами роз-
витку корупційних явищ засвідчується 
створення нею суттєвої небезпеки для 
функціонування суспільної системи, 
і нині масштабами її розповсюджен-
ня спричиняється реальна загроза на-
цбезпеці. Саме з цієї причини задачі 
протистояння корупційним виявам на 
загальнодержавному рівні є пріоритет-
ними, адже ефективну боротьбу з цією 
суспільною проблемою можливо про-
вадити лише при створенні та втіленні 
гідних інструментів, що сприятимуть 
організаційно-правовому забезпечен-
ню реформування, що спрямоване на 
уникнення корупції у владних органах 
та досягнення активної участі у антико-
рупційній діяльності громадян. Попри 
ряд вжитих упродовж останніх 2  років 
організаційно-правових заходів щодо 
боротьби з корупцією, її масштабність 
не змінилася. Світові країни Україну ча-
сто сприймають як корумповану країну, 
це засвідчується низьким рейтингом за 
показником добропорядності, визначе-
ного дослідженнями, які було проведе-
но останніми  роками, їх здійснили ав-
торитетні міжнародні інституції.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Проблематику органів 
протидії корупції в системі забезпе-
чення національної безпеки Укра-
їни досліджували такі науковці як  
Є. Ангел, О. Бетлій, І. Бондар, І. Бура-
ковський, О. Бусол, А. Бутін, К. Волох,  
В. Горник, І. Коліушко, В. Кравченко, 
С. Кравченко, В. Кравчук, О. Кузяків, 
В. Мовчан, А. Новак, О. Прохоренко,  
М. Хавронюк та інші.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Метою цієї роботи є розкриття 

основних проблем функціонування ор-
ганів протидії корупції в системі забез-
печення національної безпеки України.

Виклад основного матеріалу. 
Нині політику безпеки варто вважати 
важливим елементом створення укра-
їнської нацбезпеки, розвитку грома-
дянської суспільної системи та захисту 
усіх громадян країни. Корупцію варто 
вважати не тільки правопорушенням, 
націленим на державу та громадян, 
вона є загрозою легітимній діяльності 
держорганів та безпеці населення, чи-
нить негативний вплив на формування 
репутації органів влади держави, пе-
решкоджаючи впровадження реформ 
системі держуправління, чинить силь-
ну шкоду нацбезпеці держави. Тому 
проблема, пов’язана із запобіганням 
та протидією корупції є важливою, її 
слід вирішити під час впровадження 
реформи, спрямованої на державу та 
суспільно-політичні процеси.

Рівень корупції в Україні не лише 
впливає на соціально-економічний 
розвиток країни, добробут населення, 
довіру громадян до органів державної 
влади, а й загрожує національній безпе-
ці держави. Крім того, корупція гальмує 
сучасні процеси реформування в систе-
мі управління, які мають на меті поліп-
шити життєдіяльність національного 
суспільства, забезпечити розвиток еко-
номіки, сформувати сучасне інформа-
ційне суспільство та позитивний імідж 
держави на міжнародній арені [1]. 

Корупцію тепер слід розуміти як 
системну проблему, якою вразилися усі 
суспільні прошарки, і протидія їй з нею 
потребує об’єднаних зусиль усіх су-
спільних прошарків. За відсутнього по-
стійного протистояння корупції прита-
манна здатність розповсюджуватися, 
адже будь-яка держава загалом, в тому 
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числі й Україна, цю проблему пережи-
ває дуже гостро для того, щоб провади-
ти системну антикорупційну політику. 

Сучасний погляд на національну 
безпеку передбачає ширше визна-
чення способів вирішити проблеми 
її забезпечення, а отже і розробки та 
запровадження вітчизняної політики 
національної безпеки.

Проблематика підтримки безпеки 
кожної держави включає не лише коло 
традиційно воєнних, а й економічних 
та політичних чинників, проблеми, 
пов’язані з історичною та національ-
ною ідентифікацією, демократизаці-
єю та стабільністю певних країн, фор-
муванням дружнього міждержавного 
співробітництва тощо.

Низка процесів упродовж останніх 
десятиріч стала свідченням того що ба-
гаторічна і виснажлива конфронтація 
народів та країн є безперспективною. 

Наша країна існує в просторі, де 
після краху соціалізму не відбулося 
пом’якшення суперечностей між на-
ціональними інтересами, економіч-
ного, культурного та політичного су-
перництва. 

Очевидно, що Україна у своєму на-
ціональному розвитку не повинна йти 
шляхом повторення досвіду інших кра-
їн, а завданням її політики національ-
ної безпеки має бути освоїти сучасні 
форми світової цивілізаційної розбу-
дови, враховуючи як власну історичну 
спадщину, так і глобалізаційні тенден-
ції, які треба творчо осмислити та ви-
користати у державному будівництві.

Більша загроза українській неза-
лежності полягає у політичному, еко-
номічному, культурному, інформацій-
ному тиску з боку інших країн.

В розряд міжнародних перейшли 
загрози тероризму, контрабанди нар-
котиків,організованої злочинності.

Досвід створення спеціальних ан-
тикорупційних інституцій та їхні пер-
ші кроки свідчать про те, що процес 
їхнього становлення потребуватиме 
часу та цілої низки політично склад-
них заходів. Серед них, перш за все, 
слід назвати такі [2]: 

• забезпечення реальної полі-
тичної незалежності антикорупційних 
правоохоронних органів; 

• нагальною проблемою є забез-
печення дієвої координації антико-
рупційних органів; 

• пріоритетами подальшо-
го розвитку антикорупційного за-
конодавства мають бути «закриття» 
можливостей уникнення покарання 
за корупційні діяння, узгодженість 
відповідних законодавчих та норма-
тивних документів, уточнення по-
вноважень антикорупційних органів, 
зокрема в частині оперативно-розшу-
кової діяльності тощо;

• нагальним пріоритетом анти-
корупційної реформи є і залишається 
створення Антикорупційного суду; 

• критично важливе значення 
має запровадження системи автоматич-
ної перевірки електронних декларацій; 

• успішне реформування сис-
теми кримінальної юстиції, пріори-
тетами якої мають бути зменшення 
дискреції суддів, прокурорів, слідчих, 
підвищення їхньої підконтрольності 
та відповідальності, насамперед дис-
циплінарної, за участі громадськості в 
дисциплінарних провадженнях. 

На думку І. Бондара, В. Горника,  
С. Кравченка, В. Кравченка, до основних 
проблем забезпечення національної 
безпеки в контексті запобігання та бо-
ротьби з корупцією належать [3]:

• політичні (несприятливі харак-
теристики політичної еліти, політична 
нестабільність, недосконалість меха-
нізмів взаємовідносин органів держав-
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ної влади з політичними партіями, 
відсутність стійких традицій демокра-
тії, недоліки регулювання державою 
фінансування політичних партій, об-
меження суспільно-політичних свобод, 
надмірна політична децентралізація);

• економічні (надлишкове втру-
чання держави в економіку, недолі-
ки системи оплати праці державних 
службовців, неадекватна податкова 
політика, низький рівень економіч-
ного розвитку, висока забезпеченість 
країни природними ресурсами тощо);

• соціальні (низька освіченість 
суспільства, слабкість громадянського 
суспільства тощо);

• правові (нерозвиненість ан-
тикорупційного законодавства, про-
галини в правовому регулюванні 
суспільних відносин, суперечності 
між положеннями різних норматив-
но-правових актів, нечіткість або 
незрозумілість лінгвістичних фор-
мулювань правових норм, винятки із 
загальних прав та процедур, заплута-
ність та розпорошеність правового ре-
гулювання тощо);

• управлінські (слабка дієвість 
державного контролю, структур-
но-функціональні недоліки системи 
державних органів, непрозорість їх 
діяльності, невпорядкованість за-
гальної адміністративної процедури, 
нерозвиненість адміністративного 
судочинства, відсутність належного 
організаційного забезпечення анти-
корупційної діяльності, недоліки на-
дання адміністративних послуг);

• психологічні (виникнення зав-
дяки ЗМІ корупційних стереотипів,гі-
перболізація в суспільній свідомості 
тотальної корумпованості державного 
апарату, поширення думки про безглу-
здість індивідуальної корупції тощо);

• культурно-етичні (відсутність 
надособистісних цінностей, ідеалів та 

моральних заборон, розходження між 
суспільними уявленнями про корупцію 
таї ї законодавчим визначенням, існу-
вання подвійних моральних стандартів 
щодо корупції, нерозуміння гостроти 
корупційної проблеми в суспільстві).

Дослідження проблеми корупції в 
органах публічної влади нині актуа-
лізувалися й охоплюють різні напря-
ми – інституціонально-правовий (до-
статність законодавчих і нормативних 
засобів та методів протидії корупції), 
організаційно-управлінський (функ-
ціональність у розподілі владних 
повноважень і контроль за їхнім ви-
користанням посадовими особами), 
аксіологічний (ціннісні орієнтації дер-
жавних службовців), етико-культур-
ний (моральний стан соціально-про-
фесійного середовища державної 
служби) тощо [4]. 

Наступний комплекс проблем 
за визначенням О. Прохоренка,  – це 
проблеми, пов’язані з реалізацією ан-
тикорупційної політики. Аналізуючи 
антикорупційну політику України, 
слід назвати чинники впливу на рі-
вень корупції [5]: непрозорість діяль-
ності і непідзвітність органів держав-
ної влади; відсутність політичної волі 
щодо запобігання та протидії коруп-
ції, неефективна участь у цій роботі 
правоохоронних структур та органів 
національної безпеки держави; роз-
галуженість дозвільно-регуляторної 
системи; надмірний вплив певних 
олігархічних груп на прийняття дер-
жавних рішень та процедуру кадрових 
призначень; часто відсутність правил 
професійної етики на публічній служ-
бі; низький рівень забезпечення за-
хисту прав власності; недотримання 
законодавства у сфері боротьби з ко-
рупцією, поєднане з його недоскона-
лістю, суперечлива діяльність судової 
системи у цьому напрямі; відсутність 
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системності в роботі з виявлення ко-
рупції в органах державної влади; 
відсутність публічного контролю за 
доходами та видатками вищих поса-
дових осіб держави, а також ефектив-
них механізмів участі громадянського 
суспільства у формуванні й реалізації 
антикорупційної політики.

Завдяки проведеному аналізу є 
підстави для визначення ряду про-
блем. Перша група, пов’язана з тим, 
як виникає та поширюється корупція 
в суспільному та державному про-
сторі, зокрема, це проблеми: політи-
ко-правового характеру (політична та 
управлінська еліти характеризується 
негативно, наявність політичної не-
стабільності, недосконалості механіз-
мів взаємодії владних держорганів та 
політичних партій, відсутні стійкі де-
мократичні традиції, вади державного 
регулювання фінансового забезпечен-
ня партійних організацій, обмежені 
суспільно-політичні свободи, надмір-
ність політичної децентралізації); еко-
номічного характеру (розгалужена доз-
вільно-регуляторна система; держава 
занадто втручається в розвиток еконо-
міки, слабка система оплати праці дер-
жслужбовців, неадекватність подат-
кової політики, слабкий економічний 
розвиток, обсяги природних ресурсів 
тощо); соціального характеру (суспіль-
ство є малоосвіченим; слабке грома-
дянське суспільство тощо); правового 
характеру (нерозвинене антикорупцій-
не законодавство, вади правового регу-
лювання взаємовідносин у суспільстві, 
ряд суперечностей між різними нор-
мативно-правовими актами, нечіткі 
або незрозумілі лінгвістичні форму-
лювання норм права, загальні права 
та процедури містять безліч винятків, 
заплутане і розпорошене правове регу-
лювання тощо); управлінського харак-
теру (малодієвий державний контроль, 

наявність структурно-функціональних 
недоліків системи держорганів, їхня 
непрозора діяльність, невпорядкова-
на загальна адміністративна проце-
дура, нерозвинене адміністративне 
судочинство, відсутня належна орга-
нізаційна підтримка антикорупційних 
заходів, недоліки адміністративного 
обслуговування); психологічного ха-
рактеру (суспільство та населення пси-
хологічно сприймає та толерантно ста-
виться до корупційних проявів; через 
діяльність ЗМІ формуються корупційні 
стереотипи, у масовій свідомості гіпер-
болізується тотальна корумпованість 
держапарату, поширюється думка, що 
індивідуальна корупція є безглуздою 
тощо); етичного характеру (відсутні 
надособистісні цінності, ідеали та мо-
ральні заборони, розходяться суспіль-
не уявлення щодо корупції та її зако-
нодавче визначення, існують подвійні 
моральні стандарти щодо корупційно-
го явища, неусвідомлена суспільством 
гострота проблеми корупції); кон-
трольного характеру (формування ін-
ститутів контролю, водночас відсутній 
дієвий контроль з боку громадянсько-
го суспільства, неефективні інститути 
держвлади та місцевого самоврядуван-
ня); кадрового характеру (відсутні фа-
хово підготовлені кадри з набором від-
повідних етичних якостей (наявність 
чесності, відданості справі, політичної 
неупередженості, незаангажованості 
тощо); недоліки кадрового забезпечен-
ня інституції управління в державних 
управлінських структурах).

Проблеми другої групи пов’язані з 
тим, наскільки ефективно та резуль-
тативно реалізуються антикорупційні 
заходи, зокрема: непрозора діяльність 
і непідзвітність владних держструктур 
перед інститутами громадянського 
суспільства; відсутня політична воля 
стосовно попередження та протидії 
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корупційним проявам, неефективне 
залучення до цієї роботи установ пра-
воохоронної системи та органів, що 
підтримують національну безпеку; 
відсутні професійна етика публічної 
служби; відсутні ефективні механізми 
залучення громадянського суспільства 
до формування і втілення антикоруп-
ційного курсу; відсутні спеціально 
підготовлені фахівці, які займаються 
формуванням та реалізацією анти-
корупційної політики; новостворені 
антикорупційні інституції діють не-
результативно; відсутні механізми, за 
якими молодь та діти формують у собі 
негативне ставлення до корупційних 
проявів; відсутнє нормативно-пра-
вове регулювання сфери формування 
антикорупційних поглядів у громадян. 

Велика проблема, з якою стикаються 
під час своєї діяльності органи боротьби 
з корупцією, полягає у прагненні висо-
копосадовців, на яких поширюються 
повноваження таких структур, до збере-
ження свого впливу на коло цих проце-
сів. Ефективність боротьби з корупцією 
ґрунтується на потребі розробити на-
укову концепцію попередження цьо-
го явища. Один із головних принципів 
такої концептуальної моделі полягає у 
т ому, щоб сприймати корупцію як со-
ціально зумовлене явище. Це допомо-
же при розробці адекватних стратегії і 
тактики, визначенні відповідних цілей, 
засобів їх реалізації, рівня необхідної 
матеріальної, фінансової, організацій-
ної та правової підтримки.

З огляду на вищесказане, можемо 
дійти висновку, що для розв’язання ко-
рупційної проблематики в системі за-
безпечення національної безпеки тре-
ба необхідне: забезпечення принципів 
незалежності діяльності структур анти-
корупційного спрямування та унемож-
ливлення їхньої політичної залежності 
від правлячої верхівки; налагодження 

ефективної роботи НАЗК, НАБУ і Спеці-
алізованої антикорупційної прокурату-
ри і обов’язкового інформування насе-
лення щодо результатів їхньої роботи; 
запровадження роботи електронного 
декларування та держзакупівель; здійс-
нення реформи судочинства, форму-
вання чесного і непідкупного судового 
корпусу, що буде керуватися верховен-
ством права; законодавче закріплення 
необхідності проводити поліграфічне 
дослідження під час проходження кон-
курсів на основні посади у державній 
службі, під час просування службовими 
сходами тощо, що не дозволить обійма-
ти відповідальні посади людям, що ко-
лись вчиняли або мають схильність до 
протиправних дій; створення інформа-
ційних продуктів, освітніх програм, що 
розказують про негативні наслідки ко-
рупційних діянь, впровадження їх в ін-
формаційний простір на різних рівнях; 
створення умов для залучення неурядо-
вих організацій до моніторингу діяль-
ності органів державного управління, 
виховання кадрів, розробка методології 
та становлення навичок для протидії 
корупції; забезпечити покарання для 
посадовців, що вчинили корупційний 
злочин, з неможливістю подальшого за-
йняття посади державного службовця.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Отже, базуючись 
на проведеному аналізі, можна дій-
ти висновку, що відсутні результати 
системної протидії корупції спричи-
няють зневіру населення, слабку інвес-
тиційну привабливість, та той факт, що 
європейські та світові фундації не ма-
ють сильного прагнення до співпраці 
з нашою країною на будь-якому рівні. 
Унаслідок постійних корупційних скан-
далів та відсутності політичної волі в 
протидії корупції, Україна опинилася 
на цивілізаційному узбіччі зі зменше-
ними можливостями здійснити геопо-
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літичний, економічний чи інший про-
рив. Антикорупційна боротьба в нашій 
країні утруднюється тим, що мережа 
корупційних стосунків поширилася на 
кожен рівень влади та управління, у ме-
жах політичного процесу в цілому. Ко-
рупція вразила фактично кожну гілку 
влади і владний інститут, орган місце-
вого самоврядування. Антикорупційні 
рішення, ухвалені на вищих державних 
рівнях, є неефективними, адже їх сві-
домо блокують чи ігнорують.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  
ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ  

В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена розгляду зарубіжного досвіду протидії корупції та 
можливості його імплементації в Україні. Встановлено, що досвід, здобутий розви-
неними країнами в антикорупційній боротьбі, є свідченням того, що найбільшою 
ефективністю у цьому питанні вирізняються ті держави, які у вирішенні відповідної 
проблематики використовують комплексний та дуже принциповий підхід. З’ясовано, 
що багато країн світу з ціллю здійснити цілеспрямовані заходи здійснили розробку, 
ухвалення та введення в дію спеціальних законів щодо протидії корупції. Розглянуто 
досвід протидії корупції у Фінляндії. Встановлено, що фінська система боротьби з 
корупцією не зараховує корупційні діяння до злочинів, а переважно кваліфікує як 
адміністра тивні правопорушення, за здійснення яких можна понести кримінальну 
відповідальність тільки у разі їхньої особливої тяжкості. Розглянуто досвід протидії 
корупції у Нідерландах. Встановлено, що для нашої країни необхідний позитивний 
до свід полягає в громадському обговоренні дієвості роботи МВС щодо того, як роз-
слідуються корупційні скандали. Розглянуто досвід протидії корупції у Ізраїлі, Гру-
зії, Федеративній Республіці Німеччина. Встановлено, що антикорупційна боротьба 
в Німеччині заснована на завданні знищити матеріальну, у першу чергу, фінансову, 
базу анти законних угруповань. Розкрито боротьбу з корупцією у країнах Балтії, Ве-
ликій Британії, Франції, Італії та Південній Кореї. Виокремлено спільні адміністра-
тивні заходи антикорупційної боротьби кожної з цих держав та визначено кроки, 
які треба зробити в Україні, зокрема забезпечити чесне і відповідальне управління; 
домогтися цілковитої незалежності судочинства; встановити суворий нагляд за тим, 
чи дотримуються високі етичні стандарти для посадовців; встановити високий со-
ціальний захист держслужбовців; гарантувати незалежність ЗМІ, залучати громад-
ський сектор до протидії корупції; посилити закони та їхню реалізацію; створити 
економічні механізми; зробити ринки і конкуренцію значимішими; морально-пси-
хологічно налаштувати суспільство і весь корпус посадовців не сприймати коруп-
цію; забезпечувати громадськість інформацією.

Ключові слова: протидія корупції, антикорупційна боротьба, корупційні діян-
ня, заходи антикорупційної боротьби, антикорупційний стратегічний план.
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FOREIGN EXPERIENCE AGAINST CORRUPTION 
AND THE POSSIBILITY OF ITS IMPLEMENTATION 

IN UKRAINE

Abstract. The article is devoted to the consideration of foreign experience of combating 
corruption and the possibility of its implementation in Ukraine. It is established that the 
experience gained by developed countries in the fight against corruption is a testimony to 
the fact that the most effective in this matter are those states which use a comprehensive 
and very principled approach to solving the relevant problems. It has been found that 
many countries around the world have pursued targeted measures to develop, adopt and 
enforce specific anti-corruption laws. The experience of combating corruption in Finland 
is considered. It has been established that the Finnish Anti-Corruption System does not 
classify corruption as a crime, but rather qualifies it as an administrative offense, for which 
it is possible to bring criminal responsibility only in case of their grave gravity. The expe-
rience of combating corruption in the Netherlands is considered. It is established that for 
our country the necessary positive experience is to publicly discuss the effectiveness of the 
work of the Ministry of Internal Affairs on how corruption scandals are investigated. The 
experience of combating corruption in Israel, Georgia and the Federal Republic of Germa-
ny is considered. It is established that the anti-corruption fight in Germany is based on 
the task of destroying the material, first and foremost, financial, base of anti-legal groups. 
The fight against corruption in the Baltic States, the United Kingdom, France, Italy and 
South Korea has been revealed. The common administrative measures of the anti-corrup-
tion struggle of each of these states are identified and the steps to be taken in Ukraine, 
in particular, namely: to ensure fair and responsible administration; to achieve complete 
independence of the judiciary; establish strict oversight of compliance with high ethical 
standards for officials; to establish high social protection of civil servants; to guarantee 
media independence, involve the public sector in combating corruption; to strengthen 
laws and their implementation; to create economic mechanisms; to make markets and 
competition more meaningful; to tune the society and the whole corps of officials not to 
perceive corruption morally and psychologically; and to provide information to the public.

Keywords: anti-corruption, anti-corruption, corruption, anti-corruption measures, 
Anti-Corruption Strategic Plan. 
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Постановка проблеми. Багато 
країн світу з ціллю здійснити ціле-
спрямовані заходи здійснили роз-
робку, ухвалення та введення в дію 
спеціальних законів щодо протидії 
корупції. Деякі держави послугову-
ються законами, які прямо покликані 
боротися з корупційними діяннями 
або регулювати ряд окремих аспектів 
у рамках законодавства щодо про-
тидії організованій злочинності, або 
законів, якими регулюється держав-
на служба (у Великобританії, Білорусі, 
Литві, Румунії).

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Проблематику зарубіж-
ного досвіду протидії корупції та мож-
ливості його імплементації в Україні 
досліджували такі науковці як С. За-
дворних, С. Задорожний, Т. Ільєнок, І. 
Коруля, Є. Немержицький, В. Семенов, 
О. Халковський, І. Чемерис, О. Черед-
ниченко, Д. Черніков та інші.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Метою цієї роботи є розгляд 
зарубіжного досвіду протидії корупції 
та можливості його імплементації в 
Україні.

Виклад основного матеріалу. 
Світовий досвід показав, що з розвит-
ком корпорацій та масштабних орга-
нізацій частка корумпованості саме 
в цій сфері збільшується і не тільки в 
Україні. Тому варто зосередити увагу 
на дослідженні цього виду корупції. 
В українському законодавстві немає 
чітко розроблених заходів та реко-
мендацій, що стосувалися б протидії 
корупційним діянням в межах самої 
компанії. Здебільшого мова йде про 
корупційні діяння фізичних та юри-
дичних осіб по відношенню до по-
садовців, проте у багатьох країнах є 
розроблені рекомендації щодо проти-

дії корумпованості серед працівників 
компаній [1]. 

Фахівці зазначають, що чітка й 
ефективна система боротьби з коруп-
цією, яка спирається на ефективну 
нормативно-правову базу й підтрим-
ку суспільства, діє у Фінляндії. Між-
народна неурядова організація по 
боротьбі з корупцією «Трансперен-
сі Інтернешнл» визначає її як одну з 
найменш корумпованих країн світу. 
Згідно з положеннями Кримінального 
кодексу Фінляндії за вчинення дій, що 
можуть кваліфікуватися як корупція, 
передбачено санкції від штрафу до 
ув’язнення строком до чотирьох років 
залежно від ступеня суспільної небез-
пеки злочину [2]. 

Для фінського законодавства не є 
характерним використання терміну 
«боротьба» щодо вчинення певного 
виду злочину. В основному такі зло-
чини попереджуються та застережу-
ються у відповідному правовому акті. 
У Фінляндії дії кваліфіковані як «ко-
рупція» караються або штрафом, або 
ув’язненням строком до чотирьох ро-
ків, в залежності від ступеня громад-
ської небезпеки злочину [3]. Очевид-
на річ, що фінська система боротьби 
з корупцією не зараховує корупційні 
діяння до злочинів, а переважно ква-
ліфікує як адміністра тивні правопо-
рушення, за здійснення яких можна 
понести кримінальну відповідальність 
тільки у разі їхньої особливої тяжкості. 

Іншим прикладом у протидії та 
боротьбі з корупцією є Нідерланди. 
Протидія корупції у цій країні відбу-
вається на процедурному та інститу-
ціональному рівнях. Поширеними є 
такі заходи як: гласність та звітність 
у питаннях корупції, а також їх відк-
рите обговорення наслідків. Міністр 
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внутрішніх справ Нідерландів щоро ку 
звітує перед парламентом щодо роз-
критих корупційних діянь та нас лідків 
їх покарання [4]. Для нашої країни не-
обхідний позитивний до свід полягає в 
громадському обговоренні дієвості ро-
боти МВС щодо того, як розслідують-
ся корупційні скандали. Гласність та 
звітність стосовно боротьби корупції, 
як, наприклад, у Нідерландах, в Укра-
їні відсутні, необхідно внести зміни в 
державну антикорупційну стратегію. 
Так, сама Стратегія щодо питання до-
ступності публічних даних потребує 
внесення відсутності звітності МВС 
щодо ситуації протидії корупції. Щоб 
подолати проблему, необхідне вклю-
чення положення про щорічний звіт 
щодо стану антикорупційної діяльно-
сті Міністра внутріш ніх справ перед 
Верховною Радою України. 

Подібно Нідерландам, доволі віль-
ною від корупції країною все ще є Ізра-
їль. Це забезпечує певне дублювання 
моніторингової діяльності за імовір-
ними проявами корупції. Відповідним 
контролем займаються урядові орга-
нізації та спеціальні підрозділи полі-
ції, відомство Державного контролера, 
на яке не впливають міністерства та 
інші державні відомства. Цими орга-
нізаціями досліджуються можливості 
корупційних проявів, а якщо їх вияв-
ляють, то повідомляють органам роз-
слідування. До того ж, отримані дані 
обов’язково мають ставати надбанням 
громадськості.

На особливу увагу у світлі визна-
чення країни, досвід антикорупційної 
політики якої є найбільш придатним 
для України, є, на нашу думку, Грузія. 
Ця країна обрала більш радикальну 
стратегію протидії корупції – гранич-
но можливе зменшення ролі держа-

ви в регулюванні суспільних проце-
сів. Вочевидь, головною метою цих 
заходів була необхідність докорінно 
покращити інвестиційний клімат в 
країні, досягти бурхливого розвит-
ку приватного сектора. Логіка цього 
підходу передбачала скорочення дер-
жавного апарату, максимальне роз-
державлення власності, реформи по-
даткової та митної систем, створення 
вільних економічних зон [5]. 

У Федеративній Республіці Німеч-
чина в основу боротьби з корупцією 
покладено завдання знищення мате-
ріальної, насамперед фінансової бази 
злочинних угруповань. Це досягається 
шляхом конфіскації майна і створення 
належної правової бази для унемож-
ливлення «відмивання» «брудних» 
грошей [6]. 

Антикорупційна боротьба в Німеч-
чині заснована на завданні знищити 
матеріальну, у першу чергу, фінансо-
ву, базу анти законних угруповань. 
Реалізації цього сприяють два шляхи: 
конфіскаційний (конфіскується май-
но) і створення належного правового 
середовища, де неможливо відмивати 
«брудні» гроші. До числа механізмів 
антикорупційного спрямування, яки-
ми користується Німеччина з інозем-
ного досвіду, входить також план зі 
створення реєстру корумпованих ком-
паній. Зміст у тому, що підприємство, 
яке потрапляє в такий реєстр, вже не 
має права виконання будь-яких дер-
жавних замовлень і на неї більш пиль-
но звертають увагу правоохоронні ор-
гани. 

Досить активно намагаються бо-
ротися з корупцією уряди країн Бал-
тії. Одночасно, на думку спеціалістів, 
унаслідок нескоординованості дій 
між правоохоронними органами Лат-
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вії (боротьбу з цим негативним яви-
щем у країні здійснюють аж 16 різних 
структур, у т. ч. правоохоронних), кра-
їна залишається найкорумпованішою 
у Європейському Союзі. У зв’язку зі 
вступом Литви до Європейського Со-
юзу у заяві Європейського Парламен-
ту теж зазначається про необхідність 
активізації боротьби в цій країні з ко-
рупцією та організованою злочинні-
стю, особливо на кордоні [6]. 

Національне законодавство Вели-
кої Британії у сфері боротьби з коруп-
цією є досить розгалуженим, оскільки 
певні норми матеріального права, які 
стосуються правовідносин, що виника-
ють унаслідок вчинення тими чи інши-
ми посадовими особами корупційних 
дій, можуть міститися у різних актах 
(не тільки кримінального, а також ін-
ших галузях права). З огляду на те, що 
законодавство у цій сфері не є коди-
фікованим, існувала певна складність 
його застосування правоохоронними 
органами Великої Британії. Тому МВС 
Великобританії внесло на розгляд за-
інтересованих міністерств і відомств 
Великобританії законопроект про бо-
ротьбу з корупцією. Оновлений законо-
проект узагальнює попереднє антико-
рупційне законодавство, і серед іншого 
скасовує парламентський імунітет від 
відповідальності за діяння, що містять 
ознаки корупційних. Ефективний адмі-
ністративний контроль за державними 
службовцями здійснюється у Великій 
Британії. Британську політику тради-
ційно вважають мало корумпованою, 
особливо порівняно з «третім світом». 
Особливістю є те, що у британському 
праві корупція визначена досить вузь-
ко: це хабарництво або отримання ви-
нагороди чи іншого доходу в обмін на 
сприятливе рішення [4]. 

Цікавим для України видається 
досвід боротьби з корупцією у  Гру-
зії, яка у 2010 р. зайняла 11 місце у сві-
товому рейтингу сприйняття коруп-
ції. Там вважають міфом, що не варто 
боротися з корупцією, бо це нічого не 
дасть. У корупції немає нічого люд-
ського. Люди об’єднані в державу не 
для того, щоб вона обкладала побора-
ми блага, які повинна забезпечувати. 
Тому з корупцією необхідно боротися. 
Уряд Грузії вважає, що шлях боротьби 
з корупцією способом жорсткого пока-
рання винуватих неефективний [7]. 

У  Франції  свій досвід боротьби з 
корупцією. У 1993 р. тут створено Цен-
тральну службу з боротьби з коруп-
цією. На неї покладено такі важливі 
функції, як централізація інформації, 
необхідної для попередження (вияв-
лення) фактів активної та пасивної 
корупції, а також надання допомоги 
судово-слідчим органам у випадках їх 
звернень. Центральна служба інфор-
мує Прокурора республіки щодо про-
ведення розслідування. Чинне зако-
нодавство Франції містить цілий ряд 
нормативних актів, спрямованих на 
протидію корупції, насамперед пов’я-
заних з фінансовим зловживаннями. 
Так, у 1990  р. прийнято закон, згідно 
з яким кредитні установи мають осо-
бливо уважно ставитися до капіталів, 
походження яких пов’язане з органі-
зованою злочинністю. Йдеться про 
виявлення порушень, пов’язаних із 
фальсифікацією чеків та векселів, пе-
реданих на інкасацію [8]. 

Ефективною є система організа-
ційних і правових механізмів бороть-
би з корупцією в Італії, де у вирішенні 
цієї проблеми тісно взаємодіють гро-
мадські організації та державні уста-
нови. Парламент країни заснував спе-
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ціальну Генеральну Раду з боротьби з 
організованою злочинністю. Поряд з 
Генеральною Радою засновані окружні 
управління з боротьби з організова-
ною злочинністю та мафією і окремо – 
Державне управління з боротьби з 
мафією. Завданнями цього колегіаль-
ного органу є: розробка стратегії бо-
ротьби з організованою злочинністю; 
раціоналізація ресурсів, виділених для 
боротьби з організованою злочинні-
стю, а також прийняття відповідних 
директив, спрямованих на усунення 
недоліків або неефективних дій. Іта-
лія є однією з небагатьох країн, яка 
відмовляеться визнавати необхідність 
розсуду в розслідуванні. Усі ці заходи є 
досить ефективними в механізмі про-
тидії корупції Італії. Приклад тому  – 
суд над багатьма вищими посадовими 
особами Італії, зокрема, колишніми 
прем’єр-міністрами Андреотті, Краксі, 
Берлусконі [9].

Досить високо оцінюється і досяг-
нення Південної Кореї у подоланні 
корупції. Антикорупційна політика 
цієї держави основана на принципі 
відкритості інформації про ухвален-
ня державними службовцями різного 
рівня управлінських рішень. Зокрема, 
в країні впроваджено антикорупційну 
програму «OPEN», яка показала свою 
ефективність. Слід позитивно оціни-
ти і погляд керівництва цієї держави 
на цілі антикорупційної політики, до 
яких віднесено: оптимізацію системи 
державних органів управління, забез-
печення її прозорості та безкорупцій-
ності; раціональну децентралізацію 
економіки та збалансований регіо-
нальний розвиток; широку участь і 
консолідацію народу під час здійснен-
ня політичних реформ [10]. 

Проаналізувавши досвід антико-
рупційної боротьби різних держав, 
можна скласти уявлення про викори-
стані ними різні методи і засоби. Всі 
вони сприяють позитивному ефекту: 
зменшується (мінімізується) рівень 
корупції. Не треба очікувати, що пов-
ністю скопіювати чийсь досвід  – це 
панацея для нашої країни. Україні 
необхідна розробка власного меха-
нізму боротьби, що враховував би 
національні особливості і наші тра-
диції. А почати формуватися цей ме-
ханізм повинен на підґрунті, яке дає 
політична воля протидіяти корупції, 
і появи особи-лідера, який прагнути-
ме до знищення стереотипів, стати 
прикладом і присвятити себе державі. 
Наступний крок може полягати у тому, 
що буде введено суворий фінансовий 
контроль (найефективніше буде кон-
тролювати не прибутки людини, а її 
видатки). Третій крок до мінімізації 
корупційних проявів, на нашу дум-
ку, полягає у тому, щоб розробити і 
впровадити механізм мінімального 
залучення чиновницького апарату до 
ухвалення рішень по отриманню різ-
номанітних дозволів, довідок тощо. 
У межах четвертого кроку в антико-
рупційній боротьбі треба посилити 
освіту громадян. Неприпустимим є те, 
що поняття «хабар» стало невід’єм-
ною і звичайною частиною життя для 
українців. П’ятий крок має полягати 
в наданні гідної заробітної плати, яка 
не стимулюватиме пошук додаткових 
прибутків та виправдання це рахунок 
корупції.

Україною прийнята всеосяжна 
правова основа для протидії корупції, 
та створено ряд незалежних антико-
рупційних органів, які користуються 
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певним кредитом довіри з боку гро-
мадськості. 

Гармонізація у результаті має 
допомогти стабілізувати ситуацію 
в цьому секторі, адже упродовж ос-
танніх  років корупція в нашій країні 
розрослася і перетворилася на одну з 
найбільш гострих проблем сьогоден-
ня. Існування такого негативного яви-
ща є реальною загрозою для безпеки, 
державного і суспільного демократич-
ного розвитку, конституційного ладу. 
Україна має скористатися позитивним 
досвідом антикорупційних дій країн 
Європи під час практичної боротьби з 
цим цих ганебним явищем.

Проаналізувавши особливості про-
тидії корупційним злочинам в краї-
нах-членах ЄС, можемо осмислити, на 
яких засадах стоїть передова націо-
нальна антикорупційна стратегія, яка 
зараз так необхідна Українській дер-
жаві: 

• наявність сильної політичної 
волі державного керівництва до про-
тидії явищу корупції і сформованої 
на її базі єдиної державної політики у 
сфері протидії корупційним проявам, 
яка б передбачала державні, політич-
ні, економічні, соціальні і правові 
заходи. Заходи ні законодавчого, ні 
адміністративного, ні будь-якого ін-
шого плану, що покликані боротися 
з корупцією не можуть відзначитися 
ефективністю, якщо відсутня політич-
на воля на кожному рівні влади; 

• організація соціального контр-
олю, здійснюваного громадянським 
суспільством по всій системі держад-
міністрування (неодмінна умова – це 
створена атмосфера прозорості) і за-
безпечення можливості порушувати в 
цих межах кримінальне переслідуван-
ня відповідальних. Важлива роль тут 

належить по-справжньому незалеж-
ним ЗМІ; 

• гарантії незалежності судової 
системи. Всебічну ілюстрацію такого 
підходу бачимо в правоохоронних си-
стемах таких країн як Італія, Велико-
британія, Франція та ін.; 

• організація жорсткої підзвіт-
ності людей, які мають владні повно-
важення, перед реально незалежною 
структурою, що відстежує чистоту ро-
боти держслужбовців, а також має пов-
новаження притягати до відповідаль-
ності посадових осіб, незважаючи на 
їхній статус у владній ієрархії.

Підсумовуючи все вищесказа-
не, можемо здійснити виокремлення 
спільних адміністративних заходів ан-
тикорупційної боротьби кожної з цих 
держав та визначення кроків, які треба 
зробити в Україні: 

• забезпечити чесне і відпові-
дальне управління, чому сприятимуть 
справедливі податки, пільги та субси-
дії, а не заборони і дозволи, одержува-
ні від якихось владних структур, інак-
ше кажучи, спростити бюрократичні 
процедури, а також зробити прозорі-
шими здійснювані владні повнова-
ження; 

• домогтися цілковитої неза-
лежності судочинства; 

• встановити суворий нагляд за 
тим, чи дотримуються високі етичні 
стандарти для посадовців; 

• встановити високий соціаль-
ний захист держслужбовців (зарплат-
ня має переважати заробіток у межах 
приватного сектору, повинні бути «со-
ціальний пакет», пенсія, пільги тощо, 
дозвіл на підприємницьку діяльність, 
якщо буде відсутній конфлікт інтере-
сів); 
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• гарантувати незалежність ЗМІ, 
залучати громадський сектор до про-
тидії корупції; 

• посилити закони та їхню реа-
лізацію і, відповідно, підвищити ри-
зик покарання; 

• створити економічні меха-
нізми, що дадуть змогу посадовцям 
збільшити свій дохід без порушень 
правил і законів; 

• зробити ринки і конкурен-
цію значимішими, і за рахунок цього 
зменшити обсяг потенційних надхо-
джень від корупційних дій. Останнє 
також включає конкуренцію у здійс-
ненні державного обслуговування в 
умовах, коли одні державні органи ду-
блюють функції інших; 

• морально-психологічно нала-
штувати суспільство і весь корпус по-
садовців не сприймати корупцію; 

• забезпечувати громадськість 
інформацією. У межах цього методу 
необхідно аналізувати закони, щоб 
надавати чітке, лаконічне і зрозуміле 
пояснення населенню суті їхніх прав 
та обов’язків, процесу судової проце-
дури, і що вона враховує.

Також завдяки практичному дос-
віду країн із верховенством права у 
боротьбі з явищем корупції, зроблено 
висновок, що владі необхідно здійс-
нити: розробку єдиної державної по-
літики в сфері протидії корупції із 
окресленим комплексом державних, 
політичних, економічних, соціальних 
і правових заходів; формування спеці-
альної антикорупційної служби, неза-
лежної від жодної владної гілки, яка б 
контролювала діяльність держорганів 
на різних рівнях; забезпечення неза-
лежної роботи судочинства, як це зро-
блено у правоохоронних системах та-

ких країна як Італія, Сполучені Штати 
Америки, Велика Британія чи Франція.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Отож, досвід, здобу-
тий розвиненими країнами в антико-
рупційній боротьбі, є свідченням того, 
що найбільшою ефективністю у цьому 
питанні вирізняються ті держави, які у 
вирішенні відповідної проблематики 
використовують комплексний та дуже 
принциповий підхід. Здійснюючи уза-
гальнення практики реформування, 
спрямованого на протидію корупцій-
ним проявам, можна виокремити ряд 
обов’язкових передумов реалізації ан-
тикорупційного стратегічного плану в 
нашій країні: наявна політична воля 
вищого державного керівництва; на-
явні компетентні урядові та неурядові 
експерти; наявна команда, яка здатна 
це здійснити по вертикалі; наявність 
громадської підтримки. Водночас, 
щоб поліпшити спроможність Укра-
їни боротися з корупцією, необхідне 
об’єднання цих чотирьох компонентів.
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ

Анотація: У статті висвітлюється стан політико-адміністративних процесів ін-
ституціоналізації сфери цивільного захисту в умовах глобалізаційних процесів, а, 
також, їх концептуальні проблеми із використанням досвіду експертного аналізу.

Констатується, що сучасне геополітичне становище більшості країн світу свід-
чить про те, що реалізація інституційних, структурних та законодавчих змін у си-
стемах їхнього цивільного захисту має недостатню ефективність у реагуванні на за-
грози, які з’являються. Серед таких загроз можна виділити: гібридні війни, несилові 
методи боротьби, тероризм, масова міграція населення, застосування новітньої ви-
сокоточної зброї.

Розглядаються різні аспекти питання інституціоналізації Єдиної державної 
системи цивільного захисту України. У цілому ж, поняття інституціоналізації роз-
криває значення процесів за допомогою яких дія набуває не тільки нормативного 
впорядкування, але й організованості, результатом якої стане створення інституту. 
Таке трактування інституціоналізації діяльності органів державної влади є синтезом 
нормативних, інституційних та процесуальних елементів (досліджуються деякі про-
цеси, процедури та рішення, що дозволяють забезпечити ефективне функціонуван-
ня органів публічного адміністрування).

Здійснюється аналіз складних структурних ієрархічних рівнів у створенні та 
функціонуванні системи публічного адміністрування у галузі цивільного захисту. 
Доводиться, що процес створення Єдиної державної системи цивільного захисту ще 
не завершений, а органи управління перебувають у режимі «перманентних» реор-
ганізацій через ряд причин: недосконалість чинного законодавства, гостра нестача 
матеріального забезпечення для проведення заходів цивільного захисту на всіх рів-
нях, систематичний відтік кваліфікованих кадрів у інші сфери роботи, непослідов-
ність у функціонуванні державної політики з питань національної системи цивіль-
ного захисту тощо.

Робиться загальний висновок, що актуалізація процесів трансформації, яка 
спричинює поліпшення механізмів публічного адміністрування у галузі національ-
ної безпеки вимагає вивчення питання щодо інституціоналізації центрального 
владного органу країни з питань цивільного захисту з метою запобігання повторен-
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ню системних помилок у процесі розвитку Єдиної державної системи цивільного 
захисту України, що відбулися за період її формування.

Ключові слова: інституціоналізація сфери цивільного захисту, державна полі-
тика з питань національної системи цивільного захисту, Єдина державна система 
цивільного захисту, рівень безпеки країни.
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INSTITUTIONALIZATION OF CIVIL PROTECTION IN 
THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES

Abstract: The article highlights the state of political and administrative processes of 
institutionalization of the sphere of civil protection in the context of globalization pro-
cesses, as well as their conceptual problems using the experience of expert analysis.

It is stated that the current geopolitical situation of most countries of the world indi-
cates that the implementation of institutional, structural and legislative changes in their 
civil protection systems is insufficiently effective in responding to emerging threats. Such 
threats include: hybrid wars, non-violent methods of struggle, terrorism, mass migration 
of the population, use of modern precision weapons.

Different aspects of the issue of institutionalization of the Unified State Civil Protec-
tion System of Ukraine are considered. On the whole, the concept of institutionalization 
reveals the importance of the processes by which action acquires not only normative or-
dering, but also organization, the result of which will be the creation of an institute. Such 
an interpretation of the institutionalization of the activity of public authorities is a syn-
thesis of normative, institutional and procedural elements (some processes, procedures 
and decisions that allow for the effective functioning of public administration bodies are 
explored).

The analysis of complex structural hierarchical levels in the creation and functioning 
of the public administration system in the field of civil protection. It is argued that the 
process of creating a unified state civil protection system is not yet complete, and the man-
agement bodies are in the mode of «permanent» reorganizations for a number of reasons: 
imperfection of current legislation, acute shortage of material support for civil protection 
measures at all levels, systematic outflow of qualified personnel in other areas of work, in-
consistencies in the functioning of state policy on the national civil protection system, etc.

The general conclusion is that the actualization of transformation processes, which 
leads to improvement of public administration mechanisms in the field of national securi-
ty, requires the study of the institutionalization of the central authority of the country on 
civil protection in order to prevent the recurrence of systematic errors in the development 
of a unified state system of Ukraine for the period of its formation.

Keywords: institutionalization of the civil protection sphere, state policy on the na-
tional civil protection system, unified state civil protection system, the level of security of 
the country.
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Постановка проблеми. Тенденції 
до розвитку міжнародної глобаліза-
ції свідчать про процес інституційної 
трансформації систем державного 
управління різних країн, які спрямо-
вують власний потенціал на досягнен-
ня максимальної результативності та 
на формування нових концепцій за-
безпечення конкурентоспроможності 
країн у масштабі світу. Особливістю 
такої специфіки є якість системи об-
слуговування країни, зосереджена на 
впровадженні у життя інноваційних 
ідей інституціоналізації галузі публіч-
ного адміністрування [1, c. 129].

На даний момент часу, широкопо-
лярна транаснаціоналізація зв’язків та 
просторів охоплює пріоритетні та ак-
туальні процеси у суспільному житті. 
Наша країна займає не останнє місце 
у процесах глобалізації. Враховуючи 
накопичений досвід високорозвине-
них країн у функціонуванні новітніх і 
прогресивних систем публічного ад-
міністрування, Україна, також, прагне 
стати передовим учасником у сучасній 
системі міжнародних відносин [2, c. 36]. 

В умовах глобалізації, процеси ін-
ституціоналізації у сфері діяльності 
центрального державно-владного ор-
гану, який впроваджує у життя політи-
ку галузі національної безпеки, потре-
бують більш ретельного опрацювання 
та вдосконалення, зокрема, щодо роз-
витку інституціональних концепцій 
функціонування Єдиної державної 
системи Цивільного захисту. Це необ-
хідно для запобігання повторенню по-
милок секторального управління у цій 
галузі, які відбулись у період новітньої 
історії України [3, c. 210].

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Концептуальні проблеми 
інституціоналізації сфери цивільно-

го захисту в умовах глобалізаційних 
процесів знайшли своє відображення 
у працях таких вітчизняних вчених та 
фахівців з теорії державного управлін-
ня, як: Л.  Жуков, Н.  Клименко, С.  Ан-
дрєєв та ін. Разом з тим, дослідження 
наукової літератури з цього питання 
показує, що воно недостатньо вивче-
не, як і сфера публічного адміністру-
вання цивільним захистом, взагалі. 
Експерти здебільшого досліджують 
процес розвитку Системи ретроспек-
тивно, описуючи його хронологічно і 
не торкаються концептуальних про-
блем інституціоналізації.

Мета статті полягає у аналізі по-
літико-адміністративних процесів ін-
ституціоналізації сфери цивільного 
захисту в умовах глобалізаційних про-
цесів із використанням досвіду екс-
пертного аналізу.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Варто загострити увагу на 
тому, що сучасне геополітичне стано-
вище більшості країн світу свідчить 
про те, що реалізація інституційних, 
структурних та законодавчих змін у 
системах їхнього цивільного захисту 
має недостатню ефективність у реа-
гуванні на загрози, які з’являються. 
Серед таких загроз можна виділити: 
гібридні війни, несилові методи бо-
ротьби, тероризм, масова міграція на-
селення, застосування новітньої висо-
коточної зброї.

Якщо торкнутись питання інсти-
туційного розвитку Єдиної державної 
системи цивільного захисту, то варто 
підкреслити, що, незважаючи на чис-
ленні перетворення, спрямовані на 
структурну та функціональну модер-
нізації даної системи, вона була лікві-
дована у 2013 році. Водночас, процес 
створення Єдиної державної системи 
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цивільного захисту ще не завершений, 
а органи управління перебувають у 
режимі «перманентних» реорганіза-
цій через ряд причин: недосконалість 
чинного законодавства, гостра неста-
ча матеріального забезпечення для 
проведення заходів цивільного захи-
сту на всіх рівнях, систематичний від-
тік кваліфікованих кадрів у інші сфери 
роботи, непослідовність у функціо-
нуванні державної політики з питань 
національної системи цивільного за-
хисту тощо [4].

Виявлення негативних факторів 
та їхніх причин формування на ста-
більність реалізації функціонування 
Єдиної державної системи цивільного 
захисту в процесі глобалізації спричи-
нене необхідністю зростання рівня за-
хищеності людей, територій, довкілля 
та інших об’єктів від надзвичайних си-
туацій, а, також, відсутністю наукової 
та практичної аргументації способів 
вдосконалення інституційних основ 
розвитку цієї системи.

Підкреслю що, водночас, значу-
щим компонентом для прогресивного 
розвитку Єдиної державної системи 
цивільного захисту є узагальнення 
та групування факторів виникнення 
надзвичайних ситуацій, встановлен-
ня взаємозв’язків між ними, адже без 
цього неможливо забезпечити резуль-
тативне впровадження комплексу за-
ходів по нейтралізації чи зменшенню 
їх впливів [5].

Рівень безпеки країни залежить 
від ініціювання урядом ефективних 
управлінських рішень. Таким чи-
ном, можна виділити декілька склад-
них структурних ієрархічних рівнів у 
створенні та функціонуванні системи 
публічного адміністрування у галузі 
цивільного захисту. Але в будь-якій 

конфігурації обов’язково повинен 
бути вищий інституціональний рівень, 
на якому розробляються значущі зако-
ни, концепції та стратегії.

Особливо важливим в прийнятті 
таких рішень є те, що вони тісно пе-
реплітаються з політичним та держав-
ним адмініструваннями де і визна-
чаються загальна державна політика, 
її концептуальні засади та основні 
завдання її реалізації. 

Враховуючи вищевикладене, ак-
туальною є думка, яку запропонував 
Г.  Ситник: «Процес прийняття управ-
лінських рішень у сфері забезпечення 
безпеки є послідовним і тривіальним 
опрацюванням інформаційних бло-
ків: даних – ситуації –цілі – вибору» [6, 
108-109].

Тому, слід наголосити на значу-
щості цивільного захисту − як скла-
дової національної безпеки та внести 
відповідні законодавчі та нормативні 
зміни.

Різні аспекти питання інституці-
оналізації Єдиної державної системи 
цивільного захисту України були роз-
глянуті такими вченими, як: Л. Жуков, 
Н. Клименко, С. Андрєєв та іншими.

Дослідження наукової літератури з 
цього питання показує, що воно недо-
статньо вивчене, як і сфера публічного 
адміністрування цивільним захистом, 
взагалі. Експерти здебільшого дослід-
жують процес розвитку Системи ре-
троспективно, описуючи його хроноло-
гічно і не торкаються концептуальних 
проблем інституціоналізації [7, c. 72].

Отже, на мою думку, визначен-
ня поняття «інституціоналізація» за-
слуговує на увагу у контексті цього 
пункту. Згідно з поглядом групи авто-
рів: Г. Така і Р. Сімпсона, Дж. Тернера, 
А. Тітмонаса, інституціоналізація роз-
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глядається як процес створення різ-
них напрямів суспільної діяльності. А, 
у свою чергу, інтеграція нового виду 
суспільної діяльності в існуючу струк-
туру виробничих та економічних від-
носин є закінченням процесу інститу-
ціоналізації. 

На мою думку, інституціоналіза-
цію можна дослідити в різних напря-
мах. По-перше, як історичний процес 
виникнення та розбудови нових су-
спільних інститутів, що дає можливість 
розкрити причини та умови їх виник-
нення. По-друге, як процес функціону-
вання суспільних інститутів у рамках 
конкретної системи у напрямі прове-
дення адаптації індивідів та колекти-
вів до певних суспільних норм існуван-
ня. Під час здійснення такого процесу 
утворюються соціальні і психологічні 
механізми для забезпечення стабіль-
ності суспільної організації [8, c. 15].

У цілому ж, поняття інституціона-
лізації розкриває значення процесів за 
допомогою яких дія набуває не тільки 
нормативного впорядкування, але й 
організованості, результатом якої ста-
не створення інституту. Таке тракту-
вання інституціоналізації діяльності 
органів державної влади, на мій погляд, 
є синтезом нормативних, інституцій-
них та процесуальних елементів (до-
сліджуються деякі процеси, процедури 
та рішення, що дозволяють забезпечи-
ти ефективне функціонування органів 
публічного адміністрування)

Як вважають В. Меркель та А. Кро-
ассан [9], інституціоналізація − це про-
цес визначення сукупності правил, які 
детермінують параметри людського 
співіснування та взаємодії.

Слід зазначити, що Н. Флігстін вва-
жає, що інституціоналізація закріплює 
загальноприйняті практики, гарантує 

їх незмінність, протягом поколінь, 
сприяє трансформації абстрактних 
правил у реальні моделі стійкої взає-
модії [10].

Близьким до цього є наукове тлу-
мачення концепції Н. Лебедєвої, згід-
но з якою інституціоналізація − це 
процес формування функціональних, 
нормативних та владних відносин між 
інституційним суб’єктом та суб’єктами 
зовнішнього середовища.

Маю констатувати той факт, що 
хоча ці підходи не суперечать один 
одному, вони не є універсальними, 
оскільки, кожне з визначень виявляє 
окрему складову механізму інститу-
ціоналізації. Беручи до уваги вищеза-
значені характеристики, на Рис.1. ви-
ділю такі головні аспекти тлумачення 
поняття інституціоналізації.

Результатом вдалої інституціо-
налізації буде утворення стабільного 
механізму, який буде гарантувати по-
стійне і нормальне виконання функ-
цій державно-політичного менедж-
менту. У процесі інституціоналізації, 
рішення, які приймаються органами 
публічної влади, повинні бути чіт-
кими, зрозумілими і корисними для 
кожного громадянина, а владні органи 
держави –більш стійкими, адже визна-
чальною характеристикою та ознакою 
інституціоналізації є поява стабільних 
та повторюваних норм поведінки [11, 
c. 120].

У рамках формування інституціо-
нальної бази розвитку національних 
систем цивільного захисту є дві взає-
мопов’язані складові, які схематично 
представлені на Рис. 2. 
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Рис. 1. Головні аспекти тлумачення поняття інституціоналізації

Рис. 2 Складові інституційних засад розвитку національних систем цивільного захисту
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Поточні проблеми функціонуван-
ня Єдиної державної системи цивіль-
ного захисту України пов’язані з недо-
ліками організаційно-правової бази 
функціонування центрального орга-
ну виконавчої влади України, який 
відповідає за впровадження націо-
нальної політики у сфері цивільного 
захисту. Ці проблеми довгий час обго-
ворюються у науковому середовищі та 
зазначаються провідними посадови-
ми особами країни на офіційному рів-
ні. Таким органом, наразі, є Державна 
служба з надзвичайних ситуацій Укра-
їни –правонаступник Міністерства з 
надзвичайних ситуацій України. Варто 
зазначити, що ця державна структура 
зазнала ряд глибоких змін у процесі 
її створення в існуючому правовому 
статусі.

В Українській Радянській Соціаліс-
тичній Республіці існували дві основні 
державні системи. Їх функціональні 
обов’язки були засновані на реалізації 
реакції на небезпечні події та гаранту-
ванні безпеки населення та територій 
від природних та техногенних небез-
пек. З цього випливає, що Цивільна 
оборона та Державна пожежна охоро-
на України були практично відокрем-
лені у період новітньої історії цивіль-
ного захисту України. Слід зазначити 
той факт, що на початку становлення 
цивільного захисту України обидві 
системи гарантування безпеки су-
спільства мали пострадянський режим 
організації діяльності.

Головними рушійними силами 
трансформацій систем національної 
оборони країн світу були питання зов-
нішньополітичного впливу, які пов’я-
зані з можливими міждержавними 
та національними військовими кон-
фліктами. Таким чином, формувалась 

цивільна оборона Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік як система 
національної оборони, яка була пов’я-
зана із захистом від масового знищен-
ня. На жаль, в період зменшення ри-
зиків ядерного військового конфлікту 
наявна система публічного адміні-
стрування у сфері національної оборо-
ни втратила доцільність і мала потре-
бу у реформуванні. Метою таких змін 
була адаптація до інших прогресуючих 
суспільних небезпек природного, а 
згодом і техногенного характерів. Цей 
процес тривав і у час існування неза-
лежної України.

Правонаступником Штабу цивіль-
ної оборони Української Радянської Со-
ціалістичної Республіки став Штаб ци-
вільної оборони України (далі –Штаб), 
підпорядкований Кабінету Міністрів 
України. Відповідно до Тимчасового 
положення про Штаб цивільної оборо-
ни України, затвердженого 1992  року, 
шляхом розробки заходів національ-
ного врегулювання функцій цивільної 
оборони було створено механізм на-
ціональної системи захисту населення 
від наслідків надзвичайних ситуацій 
та забезпечення дій, спрямованих на їх 
відвернення [12, c. 85].

У період з 1991 року по 1996 рік, за 
часів правління Штабу цивільної обо-
рони України, мав місце недостатній 
рівень впровадження прогресивних 
методів та науково обґрунтованих кон-
цепцій у напрямі передбачення над-
звичайних ситуацій техногенного та 
природного характерів, попередження 
їх появі та зменшення наслідків.

Як показує досвід, наслідком цього 
стала відсутність законодавчо закрі-
плених повноважень щодо впрова-
дження заходів та розробки підходів 
гарантування техногенної безпеки, 
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попередження та передбачення ка-
тастроф, а, також, функцій контролю 
та нагляду в цій сфері за діяльніс-
тю об’єктів господарської діяльності, 
об’єктів підвищеного ризику та відпо-
відних територіальних одиниць, де іс-
нує ризик виникнення надзвичайних 
ситуацій. На жаль, на початку 1990-х 
р., ці негативні фактори призвели до 
недостатньо ефективного внутріш-
ньовідомчого управління у системі 
цивільної оборони України, насампе-
ред, у Штабі та його місцевих терито-
ріальних структурах. Причиною цьому 
стало не ефективне управління, засно-
ване на теоретичному та практично-
му досвідах функціонування системи 
цивільної оборони Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік, яке вже не 
могло задовольняти суспільні та уря-
дові потреби для забезпечення резуль-

тативного та дієвого цивільного захи-
стів в умовах світового послаблення 
природної та техногенної безпек у сві-
ті, в цілому та в Україні, зокрема [13].

Ма. констатувати той факт, що 
військова направленість цивільної 
оборони залишилась навіть після при-
йняття у 1993 році постійно діючого 
Положення про Штаб цивільної обо-
рони України, підкреслений спеціа-
лізованим статусом наявності військ 
цивільної оборони.

Водночас, слід зазначити, що у 
діяльності Штабу є ряд позитивних 
характеристик, яких поступово поз-
бавлялись майбутні структури цивіль-
ного захисту –Міністерство України з 
питань надзвичайних ситуацій та Дер-
жавна служба України з надзвичайних 
ситуацій (див. Рис. 3).

Рис. 3 Позитивні характеристики діяльності Штабу цивільної оборони України
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Висновки. Обгрунтовано, що на 
практиці певні неясності залишало 
створення інституційної бази цивіль-
ної оборони в питаннях виконання за-
ходів національної безпеки населення 
та територій. Система цивільної обо-
рони мала високий ступінь організації 
діяльності та досить вузьку воєнізова-
ну спеціалізацію, а механізм комплек-
тування штабів обмежував можливо-
сті впровадження у структуру фахівців 
інших галузей. Це заважало введен-
ню нових функцій цивільної оборони 
щодо національної безпеки населен-
ня та територій від впливу катастроф 
різних характерів. У свою чергу, не-
визначеність посилювалася відсутніс-
тю належного потенціалу публічного 
адміністрування, а саме –механізмів 
контролю за об’єктами небезпеки.
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ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В 
УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ: ВІД ПРИВІЛЕЇ – ДО 

ОСНОВОПОЛОЖНОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО 
ПРАВА

Анотація. У статті досліджується доступ до державної служби з часів Античнос-
ті – до сьогодення. Зосереджено увагу на причинах, підставах, а також ідеології тран-
сформації державної служби від привілеї, яка надавалась аристократії (дворянам), 
що були «слугами короля», до конституційного права рівного доступу до державної 
служби на засадах демократії, доброчесності та професіоналізму. Відстоюється дум-
ка, що саме Декларація прав людини і громадянина, прийнята в 1879 році Націо-
нальною Асамблеєю Франції, в Статті VI закріпила державну службу не як привілею, 
яка раніше надавалась, а із XVII ст. –і продавалась королями, а як важливе право 
громадянина наступного змісту: «Усім громадянам через їхню рівність перед законом 
відкритий у рівній мірі доступ до всіх публічних посад, місць і служб відповідно до їхніх 
здібностей та без будь-яких інших відмінностей, за винятком обумовлених їхніми чес-
нотами і здібностями». Утвердження права на рівний доступ до державної служби 
отримало в XVII-XIX ст. свій самобутній, але демократичний розвиток також у Швей-
царії та США. 

Наголошується, що під час перебування Українських земель у XVIII – на поч. XX 
ст. у складі Австро-Угорської, Російської та Османської імперій питання вступу на 
державну службу урегульовувалось численними нормативно-правовими актами, 
які регулювали, по-суті, корпоративні відносини тодішньої бюрократії. При цьому, 
якщо в Австро-Угорській імперії, після конституційної реформи другої пол. XIX ст. 
право громадян на державну службу було закріплене в «Конституційному Законі 
про загальні права громадян, для королівств і областей, представлених у Рейсхраті» 
1867 року, то в Російській імперії, починаючи з Табеля про ранги (1722 р.) Петра I й 
до краху режиму Миколи II у 1917 році, за відсутності конституції, порядок вступу та 
проходження державної служби унормовувався в Зібраннях статутів про цивільну 
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службу та додатках до них. Ці статути унормовували доступ державної служби (по 
визначенню уряду та виборну), які мали дискримінаційний характер і закріплювали 
малоефективну аристократичну бюрократію.

Утвердження державної служби за часів Української держави Гетьмана Павла 
Скоропадського в 1918  року виявилось важливим, але не тривалим кроком. Після 
більшовицької експансії та включення України до складу колишньої СРСР, в Укра-
їні тривалий час функціонував корпус службовців, який знаходився під контролем 
партійно-репресивного державного режиму. І лише через два  роки після здобуття 
незалежності України, право рівного доступу до державної служби було закріплено в 
спеціальному Законі України «Про державну службу», а надалі й у ст. 38 Конституції 
України. Це повернуло Україну в контекст загальноєвропейського генезису держав-
ної служби, як важливої форми реалізації громадянами свого прагнення професійно 
забезпечувати реалізацію основоположних функцій держави. 

Ключові слова: державна служба, рівний доступ до державної служби, консти-
туція, конституційне право на рівний доступ до державної служби, держави-члени 
Європейського Союзу.

Malyuga Anzhela Volodymyrivna, 
Head of the Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine Committee Committee on the Organization 
of State Power, Local Self-Government, Regional Development and Urban Development; postgraduate 
student of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy 
of Public Administration under the President of Ukraine, 03057, Kyiv, 20 Anton Tsedika Str.,  
Phone: +38 (050) 3116011, e-mail: malyuha@v.rada.gov.ua , https//orcid.org/0000-0003-4604-4095

ACCESS TO CIVIL SERVICE IN UKRAINE AND 
EUROPE: FROM PRIVILEGE TO FUNDAMENTAL 

CONSTITUTIONAL LAW

Annotation. The article explores access to the civil service from the time of Antiquity 
to the present. The focus is on the causes, grounds and ideology of the transformation 
of the civil service from the privilege granted to the aristocracy (nobles) who were “ser-
vants of the king” to the constitutional right of equal access to the civil service on the 
basis of democracy, integrity and professionalism. It is argued that the Declaration of Hu-
man and Citizen Rights, adopted in 1879 by the National Assembly of France, in Article VI 
enshrined public service not as a privilege previously granted, but from the seventeenth 
century. –and was sold by kings, and as an important right of a citizen of the following 
content: “All citizens, by virtue of their equality before the law, are given equal access to all 
public offices, places and services in accordance with their abilities and without any other 
differences, except as stipulated by them. virtues and abilities”. The right to equal access 
to public service was asserted in the 17th-19th centuries. its distinctive but democratic 
development also in Switzerland and the USA.

It is emphasized that during the stay of the Ukrainian Lands in XVIII –at the be-
ginning. XX century. within the Austro-Hungarian, Russian and Ottoman empires, the 
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issue of joining the civil service was governed by numerous legal acts that governed, in 
essence, the corporate relations of the then bureaucracy. However, if in the Austro-Hun-
garian Empire, after the constitutional reform of the second sex. XIX century. the right of 
citizens to civil service was enshrined in the “Constitutional Law on the General Rights 
of the Citizens, for the Kingdoms and Areas represented in Reischrat” in 1867, then in 
the Russian Empire, beginning with the Table of Ranks (1722) of Peter I and the collapse 
of the regime of Nicholas II in 1917, in the absence of a constitution, the order of entry 
and passage of public service was standardized in the Civil Service Statutes and Annexes 
thereto. These statutes normalized the access of the civil service (by definition of gov-
ernment and the elective), which were discriminatory and consolidated the ineffective 
aristocratic bureaucracy.

The establishment of civil service in the time of the Ukrainian state Hetman Pavel 
Skoropadsky in 1918 was an important but not a long step. After the Bolshevik expansion 
and the incorporation of Ukraine into the former USSR, a staff corps, which was under the 
control of the party-repressive state regime, operated for a long time in Ukraine. And only 
two years after Ukraine gained independence, the right of equal access to the civil service 
was enshrined in a special Law of Ukraine “On Civil Service”, and later in Art. 38 of the 
Constitution of Ukraine. This brought Ukraine back into the context of the pan-European 
genesis of the civil service, as an important form of realization by citizens of their desire to 
professionally ensure the realization of the fundamental functions of the state.

Keywords: public service, equal access to public service, constitution, constitutional 
right to equal access to public service, Member States of the European Union.

Постановка проблеми. Подаль-
ший розвиток і модернізація механіз-
му реалізації рівного права на доступ 
громадян України до державної служ-
би, закріплений у ст. 38 Конституції 
України [1], а також деталізований у 
спеціальному Законі України «Про 
державну службу» 2015  року [2] та у 
системі нормативно-правових актів 
Кабінету міністрів України і Націо-
нального агентства України з питань 
державної служби, потребує враху-
вання історичного досвіду трансфор-
мації в XVII-XIX ст. державної служ-
би з привілеї для аристократії – «слуг 
короля» – в право на рівний доступ до 
публічної служби, закріплене спочатку 
в деклараціях і білях про права та сво-
боди, а в подальшому й у конституціях 
і міжнародних договорах і документах 
правозахисного змісту.

При цьому, трансформація корпу-
су аристократів-службовців у корпус 
державних службовців не завершила 
процес перевтілення службовців-бю-
рократів у державних службовців-гро-
мадян. Починаючи із XIX ст. й донині 
ця проблема зберігає свою актуаль-
ність. Як писав на початку минуло-
го століття Л. Ольшевський, «… з тієї 
хвилини, як чиновник почав би усвідом-
лювати себе повноправним громадя-
нином, насамперед слугою суспільства, 
а уже потім  – держави, – оскільки ос-
таннє існує для першого, а не навпаки, 
до нього мала б повернутися повна віра 
в благодійну діяльність держави – віра, 
в яку внесла небезпечне розхитування 
бюрократія, що прокинулась і посилю-
ється» [3, с. 179].

На наш погляд, це цілепокладан-
ня в діяльності державного службовця 
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зберігає актуальність і нині. Джерелом 
для нього, на наш погляд, є історичний 
досвід трансформації під впливом 
доктрини конституціоналізму пра-
ва на державну службу з привілея – в 
основоположне право громадянина в 
Україні та за кордоном. 

Аналіз наукових досліджень цієї 
проблеми. Державна служба, спочат-
ку як привілей, а пізніше і як важливе 
право громадян, неодноразово ставли 
предметом грунтовних наукових роз-
відок українських дослідників (Ю. Би-
тяк, К. Ващенко, В. Тимощук, В. Федо-
ренко і ін.), у тому числі й автора цієї 
публікації [4, 5, 6]. Разом із тим, праці 
таких учених, як М. Александров [7], 
Ю. Гачек [8], О. Градовський [9], Л. Оль-
шевський [3] і ін., використані в цій 
статті, так само як і нормативно-пра-
вові акти Австро-Угорської та Росій-
ської імперій про право доступу на 
державну службу та порядок його ре-
алізації, залишаються маловідомими 
сучасним фахівцям у сфері державно-
го управління. 

Мета наукової статті полягає в 
науковому обгрунтуванні процесів 
формування під впливом доктрини 
класичного конституціоналізму кон-
цептуальних основ трансформації 
державної служби з привілея на одне 
з основоположних прав громадян в 
Україні та державах-членах Європей-
ського Союзу (для низки держав ЄС – і 
громадян інших країн-членів ЄС), за-
кріплених у конституціях і конститу-
ційних актах цих держав. 

Виклад основного матеріалу й 
обґрунтування отриманих резуль-
татів дослідження. Учені схильні від-
находити витоки державної служби у 
найдавніші часи, коли почали вини-
кати перші держави-деспотії в Східній 

Азії (Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирія, 
Єгипет, Китай, Індія і ін.), а також в 
епоху Античності – у давньогрецьких 
державах-полісах та у Римі. Зокрема, 
у давньогрецьких містах-державах 
(πόλις) [11], найбільш відомими з яких 
були Афіни, Коринф, Спарта і ін., за-
родилися не лише такі базові цінно-
сті Західної цивілізації як патріотизм, 
демократія, право та інші, а й цінність 
громадянського служіння полісу. На 
думку Л. Ольшевського, автора уже 
згадуваної монографії «Бюрократія» 
(1906 р.), прототипом перших держав-
них (публічних) службовців у Старо-
давній Греції буди архонти – ординар-
ні, ті, що обирались, а також щорічно 
призначуваних на посади за жеребку-
ванням. При цьому, вступу на посаду 
архонта передувала процедура докі-
масії, зміст якої передбачав співбесіду 
кандидата на посаду архонта із радою 
[3, с. 26-27].

Разом із тим, для еллінських по-
лісів служіння державі було не тільки 
професією, а й урочистим громад-
ським обов’язком. Це, зокрема, за-
свідчує текст «Громадської присяги 
Херсонесців» (назва –за М. Аркасом 
[11, с. 149]) або ж «Присяги херсоне-
ситів на вірність полісу і демокра-
тичному ладу Херсонеса з приведен-
ням ідеалів громадянського служіння 
державі», складеної на початку III ст. 
до н.е. в еллінській колонії Північно-
го Причорномор’я  – Херсонесі. У ній, 
зокрема, йшлося про наступне: «Я не 
порушу демократичного ладу і не доз-
волю зробити цього нікому, хто змінює 
або порушує закон, і не приховаю цього, 
а доведу до відома міських деміургів. ... 
Я буду служити народові і буду радити 
йому найкраще і найсправедливіше для 
громади і громадян» [12, с. 59].
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У Стародавньому Римі про прото-
тип інституту державної служби мож-
на достовірно говорити лише дослід-
жуючи період Римської імперії, в якій 
сенат або народне зібрання наділяли 
виконавчою владою консула й трибу-
на. Хоча ці посади можна було займати 
не більше семи разів поспіль. При цьо-
му, витримати повну каденцію вдава-
лось небагатьом посадовцям, а відпо-
відальність чиновників була реальною 
й суворою. Її підлягали всі управлінці, 
за винятком диктаторів і цензорів. 

У подальшому ж, за часів Ю. Цезе-
ря, державні службовці почали при-
значатися для управління підкоре-
ними провінціями. Утім, в провінції 
нараховувалось дуже мало державних 
урядників, тоді як у Римі налічувались 
сотні чиновників  – дуумвірів, едилів, 
децуріонів, сенаторів, писців, табелі-
онів і ін. У часи розквіту Римської ім-
перії, за свідченням Л. Ольшевського, 
сформувалась ієрархічна система дер-
жавної служби, яка передбачала на-
ступну «службову драбину»: трибун  – 
квестор – претор – консул [3, с. 37-38]. 
Тим самим, завдяки рецепції рим-
ського права в Європі, починаючи із 
Середньовіччя, почали утверджувати-
ся окремі інститути державної служби. 

У Середньовіччі окремі згадки про 
службовців та їх привілеї згадуються в 
різних європейських джерелах, почи-
наючи із XIII ст. Саме у цю епоху з’яв-
ляється посада державних канцлерів, 
писців і інших фахових чиновників, 
переважно у сфері державно-правової 
діяльності. Водночас із цим, державна 
служба в Середньовічній Європі по-
ступово стає джерелом доходів, у силу 
чого професіоналізується. Зокрема, у 
ст. 17 «Золотої були» (1222 р.) Угорсько-
го Королівства закріплювалось: «Ні-

хто не може бути позбавленим майна, 
набутого шляхом законної служби» [13, 
с. 107]. Схожі права та привілеї можна 
знайти і в інших тогочасних джерелах, 
зокрема в «Руській правді» etc. 

Утім, інститут професійних чи-
новників, які отримали свою винаго-
роду з державних податків з’являєть-
ся лише в кін. XVI – XVII ст. Саме тоді 
монархи почали мобілізувати собі на 
службу юристів, які знали римське 
право, не вимагаючи від них дворян-
ського походження. За свідченням 
О. Градовського, в XVII ст. Myler ab 
Ehrenbagh писав: «У Німеччині органі-
зація державної служби і службовців, як 
особливого класу, здійснювалась задовго 
до революції. У Прусії, до прикладу, за-
стосування цього принципу відноситься 
до часів Фрідріха-Вільгельма I (1713-
1740)» [9, с. 15].

В окремих державах Європи, де 
державотворення першопочатко-
во грунтувалось на традиціях наро-
довладдя, як до прикладу в Швейцарії, 
посади публічних посадовців були ви-
борними і, згідно з принципом Ж.-Ж. 
Руссо «Contrat social» –«Носії виконав-
чої влади не є панами народу, а є його 
слугами», підконтрольними громадам. 
Щодо цього професор Ю. Гачек писав, 
що «ідеальний тип народовладдя не доз-
воляє бюрократії прорости в професій-
но виокремлену касту. Тому демократія 
переносе центр тяжіння в призначенні 
чиновників на періодичні народні вибо-
ри, вона надає чиновникам права, але й 
накладає на них обов’язки, але вона не 
йде так далеко, щоб надати чиновни-
кам соціальні та інші привілеї не пов’я-
зані за їх службовим становищем і не 
перетворює чиновників у громадян пер-
шого класу; разом із тим демократія 
не охороняє особливо чиновників, якщо 
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інші громадяни притягують їх до суду 
за порушення обов’язків» [8, с. 151-152, 
153]. Саме такий тип публічної (дер-
жавної) служби утвердився спочатку в 
кантонах Швейцарської Конфедерації, 
а надалі і в Північноамериканських 
колоніях, а потім – у США. 

Дещо іншою була практика запро-
вадження державної служби у Франції. 
Так, Л. Ольшевський писав, що спочат-
ку посади державної служби, особливо 
суддівські, були у Франції предметом 
відвертих торгів. При цьому, учений 
стверджує, що «… бюрократія отри-
мала свої початки у Франції з Консти-
туцією 1830 року, або ж в 1815 році, але 
ніяк не раніше 1789 року» [3, с. 44]. Тоб-
то, саме Велика Французька революція 
змінила парадигму державної служби, 
трансформувавши її з королівської 
служби в службу державі в ім’я народу.

У свою чергу, Декларація прав лю-
дини і громадянина, прийнята в 1879 
році Національною Асамблеєю Фран-
ції, в Статті VI уже закріпила держав-
ну службу не як привілею, а як право 
громадянина: «Усім громадянам через 
їхню рівність перед законом відкритий 
у рівній мірі доступ до всіх публічних 
посад, місць і служб відповідно до їхніх 
здібностей та без будь-яких інших від-
мінностей, за винятком обумовлених 
їхніми чеснотами і здібностями» [14, 
с. 70]. Саме з кінця XVIII ст. право гро-
мадян на рівний доступ до державної 
служби стає предметом конституцій-
но-правового регулювання та отри-
мує різні моделі свого унормування в 
конституціях і конституційних актах 
держав Європи, а надалі й усього світу. 

Разом із тим, становлення та роз-
виток доступу до державної служби та 
її трансформація з привілеї на важ-
ливе право громадянина в Україні, з 

відомих історичних причин, були від-
мінними від французької чи ж аме-
риканської моделі. Як відомо, під час 
перебування Українських земель у 
XVIII – на поч. XX ст. у складі Австро- 
Угорської, Російської та Османської 
імперій питання вступу на державну 
службу унормовувалось численними 
нормативно-правовими актами цих 
держав, які регулювали, по-суті, до-
волі складні й заплутані корпоративні 
відносини тодішньої бюрократії. Зо-
крема, в частині доступу до держав-
ної служби, службової кар’єри, рангів, 
відзнак і грошових виплат, включаючи 
емеритальні. 

Слід відзначити, що Австро-Угор-
ська імперія, яка внаслідок політи-
ко-правових трансформацій, спря-
мованих на упередження т.з. «третьої 
хвилі» буржуазних революцій 70-х ро-
ків XIX ст. у Західній Європі, стала 
по-суті конституційною монархією. 
Право її підданих на державну службу 
було закріплене в ст. 3 «Конституцій-
ного Закону про загальні права грома-
дян, для королівств і областей, пред-
ставлених у Рейсхраті» від 12 грудня 
1867  року в доволі демократичній 
формі: «Державні посади однаково до-
ступні для всіх громадян. Доступ до цих 
посад іноземцям пов’язаний з набуттям 
прав австрійського громадянства» [15, 
с. 92]. Практика реалізації цього права 
громадян у Австро-Угорщині та її ад-
міністративно-територіальних одини-
цях, заснована на практиці реалізації 
законодавства про державну службу 
50-х років XIX ст., не відрізнялось про-
зорістю й мала дискримінаційний ха-
рактер, зокрема, щодо жінок. До того 
ж, на державну службу приймали лише 
здорових громадян не старше 40 років.
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Низку керівних посад у Австро-У-
горщині могли обіймати лише вій-
ськові, які призначалися без прове-
дення конкурсу. А заробітна плата 
чиновників у Галицькому намісни-
цтві (адміністрації) та інших облас-
тях імперії була помітно меншою ніж 
у державних службовців Австрії. Але, 
доступ до окремих керівних ланок 
державної служби для громадян з осві-
тою та відповідними діловими якостя-
ми і репутацією в Австро-Угорщині 
був значно спрощеним. Це дозволило 
Імперії Габсбургів заповнити її дер-
жавний апарат не лише австрійцями 
не аристократичного походження, а й 
вихідцями з королівств і областей Ав-
стро-Угорщини. 

У Російській імперії, до складу якої 
після Полтавської битви 1709  року та 
ліквідації інституту гетьманату в 1764 
році, була залучена значна кількість 
земель України, державна служба роз-
вивалася відповідно до духу та букви 
Табеля про ранги Петра I 1722 року. До 
самого краху режиму Миколи II у 1917 
році, за відсутності конституції, поря-
док вступу та проходження держав-
ної служби в Російській імперії унор-
мовувався в численних статутах про 
цивільну службу та їх зводах, а також 
додатках до них. При цьому, не можна 
спростовувати, що на модель унорму-
вання цивільної служби в Російській 
імперії, значний вплив справили єв-
ропейські моделі державної служби – 
австрійська, голландська, пруська, 
французька.

Водночас, державна служба в Ро-
сійській імперії залишалася становою. 
Як писав О. Градовський, «Походження 
відкриває доступ до служби насампе-
ред дворянству» [9, с. 65]. Ці обстави-
ни серйозно перешкоджали більшості 

українцям, полякам і іншим понево-
леним Російською імперією народам 
вступати на державну службу та ро-
бити службову кар’єру. Хоча, історії 
відомі й карколомні кар’єри україн-
ців на державній службі Російської 
імперії (М. Аркас, О. Безбородько,  
П. Гулак-Артемовський, М. Костомаров,  
В. Кочубей, Ф. Прокопович, П. Скоро-
падський, Д. Трощинський і ін.). Окре-
мі ж із відомих українських письмен-
ників, учених і митців, як то М. Гоголь, 
змушені були перебиватися на держа-
ній службі певний час через матері-
альну скруту. 

Становий і доволі архаїчний по-
рядок доступу до державної служби 
в Російській імперії закріплювався її 
доволі струнким, хоча й дискриміна-
ційним і, по-суті, ксенофобським за-
конодавством. Аргументуємо цю по-
зицію. У «Зводі статутів про цивільну 
службу» 1857 року об’єднані два стату-
ти, які унормовують цивільну службу в 
Російській імперії: а) «по визначенню 
від уряду» і б) «виборну», та легітимі-
зують дискримінаційні, в сучасному 
розумінні, умови формування корпусу 
державних службовців.

Так, статті 1-12 «Статуту служби по 
визначенню від уряду» визначали під-
стави і порядок вступи осіб на держав-
ну цивільну службу. До перших відне-
сено 1) громадський стан і походження 
особи; 2) вік; 3) освіта. При цьому, кан-
дидатами на посади цивільної служби 
могли бути: а) спадкові дворяни і діти 
особистісних (тих, що отримали дво-
рянські титули військовою службою, 
але не отримали право передавати ці 
титул у спадщину – М.А.) дворян; б) діти 
військових офіцерів і чиновників вза-
галі, які отримали почесне громадян-
ство; в) діти Фінляндських чиновників; 
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г) діти священників і дияконів «Пра-
вославного і Вірменського сповідання», 
окрім тих, що народжені до отримання 
сану, а також діти «Євангельсько-Люте-
ранських і Реформаторських» пасти-
рів; д) діти Радників комерції і купців 
першої гільдії; е) діти Придворних 
служителів і заводських та фабричних 
майстерових відомства «Кабінету Його 
Імператорської Високості і Департа-
менту Наділів», а також діти звільнених 
через втрату голосу Придворної пів-
чої капели, батьки яких не досягнули 
класних чинів; є) діти канцелярських 
(приказних) служителів, учених і ху-
дожників, які не мали класних чинів; 
ж) сини «однодворців Бесарабської об-
ласті», які мали освіту (призначались 
у межах Бесарабської області  – М.А.);  
ж) випускники університетів і гімна-
зій, а також навчальних курсів, статути 
яких передбачають надання класно-
го чину й права на вступ до цивільної 
служби, без огляду на походження; з) 
особи, які в установленому порядку на-
були учений чи академічний ступень і 
ін. [16, с. 3-6].

Але, на цьому дискримінація кан-
дидатів на посади цивільної служби в 
Росії не припинялась. «Статут служби 
по визначенню від уряду» в ст. 4 за-
бороняв приймати на цивільну служ-
бу: а) іноземців; б) купців і їх дітей, за 
винятком раніше згаданих преферен-
цій для купців першої гільдії; в) осо-
бистих почесних громадян і їх дітей;  
г) почесної шляхти із колишніх Захід-
них губерній; г) зарахованих до почес-
ного громадянства після виключення з 
відомства: військового, шляхів сполу-
чення, гірничого, монетного, соляного 
і царських гірничих заводів, а також 
синів нижніх чинів службовців назва-
них відомств; д) вільновідпущених і 

їх дітей; е) міщан і взагалі людей, які 
належали до оподаткованих станів; є) 
звільнених з військової служби у ниж-
ніх чинах не дворян і їх дітей; ж) цер-
ковників і їх дітей; з) євреїв, за винят-
ком тих, які за військовою вислугою 
набули таке право; і) незаконнонарод-
жених дітей, чи дітей невідомого по-
ходження; ї) осіб, які не досягли 14 ро-
ків [16, с. 5-6].

Іще більш жорсткими і нерівними 
були вимоги до кандидатів на виборні 
посади цивільної служби у Російській 
імперії. Так ст. 1 «Статуту про виборну 
службу» встановлювала: «Дворянству 
кожної з губерній надається право оби-
рати зі свого середовища найдостой-
ніших чиновників для служби на різних, 
законом передбачених посадах» [17, с. 1]. 
При цьому, одні з членів дворянських 
зборів мали право голосу, а інші – ні. 
У залежності від репутації, наявності 
нерухомості в губернії, досягнення 21 
річного віку, освіти та попереднього 
послужного списку (ст. 53-54) [17, с. 1, 
8-9]. Посади, які обіймали дворяни 
стосувались «внутрішнього управління 
дворянських громад», а також «по судо-
вому, господарському й загальному полі-
цейському управлінню» та «по навчаль-
ному управлінню».

Уже на кінець XIX ст. Звід статутів 
про цивільну службу Російської ім-
перії вміщує лише один із двох вище 
зазначених статутів цивільної служ-
би: Статуту служби по визначенню від 
уряду 1896 року. У ньому розширюєть-
ся коло осіб, які можуть претендувати 
на вакантні посади цивільної служби. 
Зокрема, до них уже віднесено синів 
не досягнувших класних чинів служи-
телів і майстерових придворного това-
риства, особи з «Осетинських племен» 
та ін. [18, с. 1]. Тобто, Російська імперія 
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укріплювала свій державний апарат на 
окупованих територіях через залучен-
ня місцевої аристократії, надаючи їм 
доступ до служби. 

По різному тлумачилася учени-
ми й феноменологія тогочасної «бю-
рократії». М. Александров у своїй 
роботі «Держава, бюрократія і абсолю-
тизм в історії Росії» (1910 р.) писав, що 
«… на питання, що таке бюрократія, 
доводиться відповідати: це  – правля-
ча, така що стоїть поза суспільством, 
купа фізичних осіб, об’єднана виключно 
чиновиробництвом. Цьому визначенню 
в цілому відповідає опис «служби» Пе-
тровської епохи…» [7, с. 94]. 

З архаїчними по своїй суті, чис-
ленними, але малоефективними, по-
рівняно з Великою Британією, Нідер-
ландами, США, Францією й іншими 
державами Західної демократії, чи-
новницькими апаратами Австро-У-
горська, Російська та Німецька імпе-
рії вступили у Першу світову війну 
та програли її. Однією з причин цієї 
військової катастрофи, а у подальшо-
му й соціалістичних революцій 1917-
1919 років у Росії, Німеччині, Угорщи-
ні й інших державах, на наш погляд, 
стала нездатність корпусу державних 
службовців до модернізації, з огляду 
на розвиток демократії та соціальний 
і науково-технічний прогрес. 

Між Першою та Другою світовими 
війнами відбувається докорінна зміна 
нормативно-правових і управлінських 
механізмів реалізації права на доступ 
до державної служби. Це право у Євро-
пі та Америці перстає бути привідеєм 
і джерелом для існування збанкрутілої 
аристократії. Державам світу стають 
потрібні насамперед патріотично на-
лаштовані (з огляду на чинник завер-
шеної та насуваючоїся світової війни), 

професійно підготовані, компетент-
ні та доброчесні державні службовці. 
Саме під час національної революції 
(руху) 1917-1921 рр. в Україні постає 
національна державність і державна 
служба. 

У зв’язку зі святкуванням два роки 
тому 100-річчя з часу заснування в 
Україні державної служби, з’явилось 
безліч публікацій, які детально ви-
світлили і оцінили цю важливу віху 
генезису права на державну службу 
та механізмів її реалізації. Узагаль-
нюючи їх зміст, можна дійти виснов-
ку, що Гетьман Української Держави 
П. Скоропадський не тільки заснував 
інститут державної служби в Україні, 
а й започаткував механізми форму-
вання корпусу державних службовців. 
У цьому, зокрема, переконує зміст 
Закону «Про урочисту обітницю уря-
довців і суддів та присягу військових 
на вірність Української Держави», за-
твердженого 30 травня 1918 р. Павлом 
Скоропадським. Не менш важливим 
для забезпечення права на державну 
службу став і Закон «Про нормальний 
розпис утримання службовців у цен-
тральних урядових установах цивіль-
них відомств» від 26 червня 1918  р. 
Ним унормовувалась система посад, 
класів і рангів державних службов-
ців, а також їх пенсії. Врешті, Законом 
«Про порядок призначення на урядову 
службу» від 24 липня 1918  р. Гетьман 
Павло Скоропадський запрвадив ме-
ханізм призначення на посади дер-
жавних службовців  – від заступників 
міністрів, і нижче. Але, режим Гетьма-
нату, як і тодішній інститут державної 
служби, у силу історичних подій, про-
існував недовго й до проголошення 
незалежності України більше не згаду-
вався.
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Після більшовицької експансії та 
включення України у 1922 році до скла-
ду колишньої СРСР, в Україні тривалий 
час (1922-1991 рр.) функціонував кор-
пус службовців, який знаходився під 
контролем партійно-репресивного 
державного режиму. Чиновники «цар-
ського режиму» під час т.з. «Червоного 
терору» були визнані ворогами народу 
та репресовані. 

Дещо інакший розвиток право на 
рівний доступ до державної служби 
отримало на міжнародній арені. Як ві-
домо, по завершенню Другої світової 
війни це право людини було визнано 
одним із основоположних політичних 
прав людини і громадянина. Частина 
друга статті 21 Загальної декларації 
прав людини 1948 р. установлює: «Кож-
на людина має право рівного доступу до 
державної служби у своїй державі» [19]. 
Надалі право кожного громадянина 
«… допускатись в своїй країні на загаль-
них умовах рівності до державної служ-
би» було закріплено в пункті (с) статті 
25 Міжнародного пакту про громадян-
ські і політичні права 1966 р. [20]. По-
ложення цих і інших міжнародних уні-
версальних правозахисних договорів 
щодо права громадянина на державну 
службу були закріплені у конституціях 
більшості держав світу, включаючи і 
Конституцію України [1].

У колишньому СРСР, до складу 
якого входила й Україна, практика 
реалізації права на рівний доступ до 
державної служби здобула специфіч-
ний характер. Як уже зазначалось, у 
перші роки повновладдя більшовиць-
кого режиму в Росії та в Україні дер-
жавні службовці, під впливом ідей Л. 
Троцького і інших про перманентну 
революцію та непотрібність держав, 
були визнані «ворожим елементом». 

Але, у період НЕПу й наділі потреба 
в фахових держслужбовцях зростала. 
Саме у цей час, службовці, разом із ін-
телігенцією, були віднесені офіційною 
марксистсько-ленінською ідеологією 
до панівного класу Радянської держа-
ви, хоча й як другорядна верства про-
фесіоналів, яка скромно називалася 
«службовці», а в партійній номенкла-
турі ВКП (б), а надалі й КПРС – «пар-
тійно-господарський актив». 

У 70-80 роках XX ст. клас службов-
ців у колишньому СРСР трансформу-
вався в партійно-управлінську номен-
клатуру. Радянська бюрократія в цей 
період якнайкраще відповідала бю-
рократії другої пол. XIX – поч. XX ст., 
дослідженої нами на початку цієї стат-
ті та була багаточисленною, інертною, 
кон’юнктурною й частково корум-
пованою, що врешті й стало однією з 
причин розвалу колишнього СРСР. 

Після проголошення незалежності 
України в 1991 році почалося форму-
вання нової державної служби, за-
сноване на певному компромісі між 
трансформованою «службою» часів 
колишнього СРСР і кращими зразками 
західних моделей публічної служби. 
Механізми реалізації права громадян 
України на рівний доступ до публічної 
служби були закладені в 1993 р., коли 
парламентом було прийнято перший 
у незалежній Україні Закон «Про дер-
жавну службу» [23]. Але, очікуваним 
було закріплення права громадян на 
рівний доступ до державної служби у 
новому Основному Законі. Адже, як 
відомо, Конституція України – «це єди-
ний наділений найвищою юридичною 
силою та гарантований державою і 
суспільством правовий акт, через який 
Український народ і Українська держава 
виражають свою суверенну волю й ре-
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алізують легітимні інтереси …» [22, с. 
86]. До того ж, Конституція України на-
дає усім правам і свободам, найвищий 
ступінь гарантованості та захисту.

У 1996 році Конституція України 
у частині другій статті 38 визначила: 
«Громадяни користуються рівним пра-
вом доступу до державної служби, а та-
кож до служби в органах місцевого само-
врядування» [1]. При цьому, відповідно 
до частини другої статті 24 Основно-
го Закону, не може бути привілеїв чи 
обмежень за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та ін-
ших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними 
або іншими ознаками.

Новий Закон України «Про держав-
ну службу» від 10 грудня 2015 р. у ст. 19 
унормовує право громадян на рівний 
доступ до державної служби і критерії, 
які висуваються до осіб, які претен-
дують на вакантні посади державної 
служби [2]. Особливості законодавчого 
забезпечення рівного права на доступ 
до державної служби детально аналі-
зувались нами попередньо в науко-
во-практичному коментарі до цього 
закону [21].

Відзначимо лише, що нині чинний 
Закон України «Про державну службу» 
відповідає не лише згаданим нами 
міжнародним договорам, а й міжна-
родним документам Ради Європи, які 
встановлюють умови реалізації права 
на рівний доступ до публічної служ-
би. Так, до прикладу, Рекомендація 
№R (2000) 6 Комітету Міністрів Ради 
Європи державам-членам Ради Євро-
пи «Про статус публічних службовців 
у Європі» у пункті 4 «Умови та вимо-
ги при прийнятті на публічну службу» 
визначає: «При прийнятті на публіч-

ну службу слід керуватися принципа-
ми рівноправного доступу до публічних 
посад, відбору за досягненнями, чесного 
і відкритого конкурсу та відсутності 
дискримінації. Для доступу до публічних 
посад можуть існувати певні передумо-
ви. Окрім того, для прийняття на пу-
блічну службу можуть існувати загаль-
ні та конкретні вимоги. Якщо ці вимоги 
є винятками з вищезгаданих принципів, 
вони можуть застосовуватися лише 
тоді, коли не суперечать закону» [24, с. 
609-700].

Висновки. Отже, можна зроби-
ти висновок, що державна служба 
пройшла складний історичний шлях 
становлення та розвитку: з часів ар-
хонтів Стародавньої Греції  – до сьо-
годення. Важливим етапом у генезисі 
державної служби як в Україні, так і 
за кордоном, стала трансформація до-
ступу громадян до державної служби 
з привілеї аристократії та інших на-
ближених до короля соціальних груп 
–у конституційне право, що забезпе-
чує усім громадянам рівний доступ 
до професійної державної служби. Ця 
трансформація відбулася під впли-
вом доктрини конституціоналізму та 
практики втілення її основоположних 
цінностей (верховенство права, утвер-
дження й захист прав людини, демо-
кратія, підконтрольність громадянам 
державної влади і ін.) у французьку 
Декларацію прав людини і громадя-
нина (1879 р.), а в подальші роки і сто-
ліття – в конституції та конституційні 
акти всіх держав світу. 

Нині, в 2020 році, процес удоско-
налення механізмів реалізації права 
на доступ до державної служби в Укра-
їні на засадах рівності продовжується. 
Важливим для успіху цього процесу, 
на наш погляд, є подальше досліджен-
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ня та врахування досвіду і помилок, 
які мали місце в історії творення дер-
жавної служби в Україні за часів її вхо-
дження до складу Австро-Угорської 
та Російської імперій, за доби націо-
нальної революції 1917-1921 рр. в УНР 
і ЗУНР, за часів перебування України 
у складі колишнього СРСР, а також за 
доби незалежності України. 
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ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

В ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація. У статті підкреслено важливу роль процесу децентралізації у забез-
печенні економічної самостійності та спроможності територіальних громад. Дослі-
джено особливості просторового планування об’єднаних територіальних громад на 
прикладі Івано-Франківської області. Проаналізовано нормативно-правову базу, 
якою регулюється питання формування об’єднаних територіальних громад в Укра-
їні, а також визначення рівня їх економічної спроможності. Наведено перелік спро-
можних об’єднаних територіальних громад, що відповідно до Перспективного плану 
формування територіальних громад Івано-Франківської області мають бути утворе-
ні в регіоні. Здійснено порівняння між об’єднаними територіальними громадами, 
що заплановано сформувати та реально сформованими, на основі чого виявлено 
певні відмінності у структурі об’єднаних територіальних громад. Підкреслено, що 
більшість створених ОТГ об’єднали значно менше громад, ніж це передбачено Пер-
спективним планом. Наведено перелік громад, що не ввійшли в склад відповідних 
об’єднаних територіальних громад. Проведено аналіз утворених об’єднаних терито-
ріальних громад Івано-Франківської області за такими ознаками: типом громади, 
датою створення, площею території, чисельність населення. На основі отриманих 
результатів сформовано відповідні висновки. Зокрема, підкреслено, що незважаючи 
на тривалий період проведення реформи децентралізації, в Івано-Франківській об-
ласті до ОТГ ввійшло тільки 29,53% території; на території ОТГ проживає 52% насе-
лення; тільки три міста обласного значення (Івано-Франківськ, Калуш, Коломия) та 
два міста районного значення (Долина, Тлумач) стали адміністративними центрами 
відповідних об’єднаних територіальних громад.

Ключові слова: децентралізація, об’єднана територіальна громада, Івано-Фран-
ківська область, законодавство, спроможність ОТГ, показники спроможності ОТГ, 
сільська рада, селищна рада, міська рада.
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FORMATION OF THE UNITED TERRITORIAL 
COMMUNITIES IN THE IVANO-FRANKIVSK 

REGION IN THE DECENTRALIZATION PROCESS

Abstract. In the article the important role of the decentralization process in ensur-
ing the economic autonomy and capacity of territorial communities is emphasized. The 
peculiarities of spatial planning of the united territorial communities on the example of 
the Ivano-Frankivsk region is investigated. The legal framework regulating the formation 
of united territorial communities in Ukraine, as well as determining the level of their eco-
nomic capacity, is analyzed. The list of able united territorial communities, which according 
to the Perspective plan of formation of territorial communities of Ivano-Frankivsk region 
mast be formed in the region, is given. A comparison are made between the united territo-
rial communities, which is planned to be formed and actually formed, which revealed some 
differences in the structure of the united territorial communities. The majority of UTC cre-
ated have brought together far fewer communities than foreseen in the Perspective Plan is 
emphasized. The following is a list of communities that are not part of the relevant inte-
grated territorial communities. The analysis of the united territorial communities of Iva-
no-Frankivsk region is conduct on the following characteristics: type of community, date of 
creation, area of territory, population. The obtained results, appropriate conclusions were 
drawn. In particular, it is emphasized that, despite the long period of decentralization re-
form, in the Ivano-Frankivsk region only 29.53% of the territory was included in the UTC. 
52% of the population lives on the territory of the UTC; only three cities of regional im-
portance (Ivano-Frankivsk, Kalush, Kolomyja) and two cities of district importance (Dolyna, 
Tlumach) became administrative centers of the respective united territorial communities.

Keywords: decentralization, united territorial community, Ivano-Frankivsk region, 
legislation, capacity of UTC, indicators of capacity of UTC, village council, town council, 
city council.

Постановка питання в загально-
му вигляді. Процес децентралізації 
в Україні розпочався декілька  років 
тому і вже має певні результати. Він 
передбачає передачу повноважень з 
державного на місцевий рівень з ме-
тою покращення якості ухвалення 
рішень та їх реалізації. Водночас, для 
більш ефективного результату ухва-
лено декілька нормативно-правових 

актів, якими регулюється процес де-
централізації в Україні. Окрім Закону 
України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» важливими 
є перспективні плани розвитку кож-
ної області зокрема, в яких подається 
перелік спроможних об’єднаних тери-
торіальних громад, що можуть бути 
утворені у межах відповідної області.
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Плани перспективного розвитку 
територій мають стати дорожньою 
картою реалізації конкретних проек-
тів, направлених на відбудову та роз-
виток міст, селищ та сіл. Мова йде про 
втілення у життя інфраструктурних 
проектів, модернізацію об’єктів соці-
альної та житлово-комунальної сфе-
ри, наближення до жителів громад не-
обхідних послуг. Такі плани розвитку 
повинні ухвалити всі області України 
з метою формування у подальшому 
спроможних об’єднаних територіаль-
них громад, які матимуть можливість 
розвиватись, зокрема, і з урахуванням 
дотацій з боку держави. Однак, часто 
спостерігаються певні суперечності. З 
одного боку, через ігнорування крите-
ріїв формування спроможних громад, 
обласні ради схвалюють перспектив-
ні плани, які передбачають можливо-
сті утворення об’єднаних громад, що 
нездатні надавати жителям якісні й 
доступні публічні та інші послуги. З 
іншого боку, навіть якщо перспектив-
ний план є ефективним і чітко про-
думаним, на практиці часто утворю-
ються ОТГ за межами перспективного 
плану і також вони не завжди відпові-
дають критеріям спроможності, а отже 
не можуть самостійно функціонувати 
без підтримки держави.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Дослідження формування 
ОТГ в Україні стало особливо актуаль-
ним саме в той час, коли розпочалась 
активна фаза проведення процесу 
децентралізації в Україні. Серед клю-
чових питань, які вивчають науковці: 
особливості процесу децентралізації в 
Україні та зарубіжних країнах, рефор-
мування місцевого самоврядування на 
засадах децентралізації, особливості 
формування місцевих бюджетів в умо-

вах бюджетної децентралізації. Варто 
виділити наукові праці Я.Казюк, яка 
фактично досліджує різні аспекти фор-
мування та розвитку об’єднаних тери-
торіальних громад в Україні, проводить 
порівняння окремих показників усіх 
утворених ОТГ в Україні [1]. Економіч-
ному потенціалу та бюджетній децен-
тралізації приділила увагу Х.О.Патиць-
ка [2, 3, 4], участі громадян у вирішенні 
питань місцевого розвитку громад  – 
О.Б.Мочков [5, 6], управління ресурса-
ми ОТГ – І.П.Зрибнєва [7], В.В.Горлачук 
[8]. Поза тим, оскільки процес децен-
тралізації в Україні продовжує залиша-
тись в активній стадії, тому є ще багато 
питань, які потребують дослідження та 
детального аналізу.

Загальна мета цього досліджен-
ня полягає в детальному аналізі ОТГ 
Івано-Франківської області, які уже 
сформовані. Порівняння їх із тими 
ОТГ, що передбачені в Перспективно-
му плані Івано-Франківської області 
та виявленні відмінностей між планом 
та фактичними результатами.

Викладення основного матері-
алу. 5 грудня 2019 р. український пар-
ламент ухвалив Закон України «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіаль-
них громад» щодо спрощення проце-
дури затвердження перспективних 
планів формування територій громад 
Автономної Республіки Крим, облас-
тей» [9]. Цей закон має на меті активі-
зацію та впорядкування процесу фор-
мування спроможних територіальних 
громад. Необхідність його ухвалення 
обумовлена тим, що обласні ради не 
завжди вчасно та раціонально прийма-
ють рішення щодо схвалення перспек-
тивних планів формування територій 
громад областей, часто політизуючи 
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цей процес з метою збереження свого 
впливу на потенційних виборців.

Підписаний закон доповнює пе-
релік умов добровільного об’єднання 
територіальних громад вимогою щодо 
здійснення цього процесу відповідно 
до перспективних планів формування 
територій громад АР Крим, областей. 
Згідно з документом, перспективні 
плани формування територій громад 
АР Крим, областей затверджує Кабінет 
Міністрів України за поданням Ради 
міністрів АР Крим, відповідної облас-
ної державної адміністрації.

Зазначимо, що Кабінет Міністрів 
України одним із перших ухвалив 
Перспективний план формування те-
риторіальних громад Івано-Франків-
ської області (2015 р.), однак за останні 
5 років до нього 6 разів внесено зміни, 
останні з яких затверджені розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України 
від 12 лютого 2020  р. Відповідно до 
Перспективного плану формування 
територіальних громад Івано-Фран-
ківської області в регіоні повинно бути 
утворено 61 ОТГ (табл. 1).

Таблиця 1

Перелік спроможних територіальних громад 
 Івано-Франківської області [10]

Назви районів  
в області Назви спроможних територіальних громад

Богородчанський Богородчанська, Старобогородчанська, Яблунська, Дзвиняцька, 
Солотвинська

Верховинський Верховинська, Білоберізька, Зеленська, Красноїльська, Яблу-
ницька

Галицький Галицька, Дубовецька, Більшівцівська
Городенківський Городенківська, Чернелицька
Долинський Вигодська, Витвицька, Долинська
Калуський Верхнянська, Войнилівська, Новицька
Коломийський Гвіздецька, Коршівська, Матеївецька, Нижньовербізька, Отиній-

ська, Печеніжинська, П’ядицька
Косівський Косівська, Космацька, Кутська, Яблунівська, Рожнівська
Надвірнянський Делятинська, Зеленська, Ланчинська, Надвірнянська, Переріс-

лянська
Рогатинський Букачівська, Рогатинська
Рожнятівський Брошнів-Осадська, Перегінська, Рожнятівська, Спаська, Дубів-

ська
Снятинський Заболотівська, Снятинська
Тисменицький Єзупільська, Лисецька, Тисменицька, Ямницька
Тлумацький Обертинська, Олешанська, Тлумацька

Болехівська, Бурштинська, Івано-Франківська, Калуська, Коло-
мийська, Яремчанська, Ворохтянська

Як видно з табл. 1 заплановано 
сформувати 61 ОТГ, а фактично створе-
но 39 (+1*). Крім того, досить багато ОТГ 
сформовано поза Перспективним пла-

ном, а саме 26 ОТГ і тільки 14 ОТГ – від-
повідно до плану. Є об’єднані терито-
ріальні громади, що об’єднали менше 
рад, ніж було заплановано; є об’єднані 
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територіальні громади, що фактич-
но мали входити до інших ОТГ, а вони 
сформували окремі громади. Водночас 
є досить багато ОТГ, що ще не утвори-
лись. Детально даний аналіз представ-

лено в табл. 2-3. У табл. 3 відображено 
порівняльний аналіз між спроможни-
ми ОТГ, що запропоновано сформувати 
відповідно до Перспективного плану та 
уже сформованими ОТГ.

Таблиця 2

Порівняльний аналіз сформованих та запропонованих до формування 
ОТГ

Район Перспективний план Сформо-
вано

Сформо-
вано від-
повідно 

до Плану

Сформо-
вано поза 
Планом

Богородчанський 5 2 2 0
Верховинський 5 1 1 0
Галицький 3 1+1* 0 1+1*

Городенківський 2 0 0 0
Долинський 3 3 1 2
Калуський 3 3 1 2

Калуська ОТГ 1 0 1
Коломийський 7 8 3 5

Коломийська ОТГ 1 1 0
Косівський 5 3 2 1
Надвірнянський 5 4 1 3
Рогатинський 2 1 0 1
Рожнятівський 5 3 2 1
Снятинський 2 1 0 1
Тисменицький 4 4 0 4
Тлумацький 3 2 0 2

Болехівська ОТГ 0 0 0
Бурштинська ОТГ 0 0 0

Івано-Франківська 
ОТГ 1 0 1

Яремчанська ОТГ 0 0 0
Ворохтянська ОТГ 0 0 0

+1* –громади, де вибори ще не відбулись
Сформовано автором на основі джерел [10, 11]

З таблиці 2 можна зробити такі 
висновки: по-перше, Городенків-
ський район має найгірші показники 
по утворенню ОТГ, оскільки за Пер-
спективним планом передбачено на 
території району сформувати дві ОТГ, 
а фактично ще жодної не утворено; 
по-друге, одними з найкращих показ-

ників мають Долинський, Калуський 
та Коломийський райони. Однак, вар-
то зазначити, що утворені ОТГ в цих 
районах об’єднали значно менше на-
селених пунктів, ніж це передбачено в 
Перспективному плані. По-третє, від-
значимо Тисменицький район, де за 
планом мало бути сформовано чотири 
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ОТГ (Тисменицьку, Лисецьку, Єзупіль-
ську та Ямницьку). Фактично сфор-
мовано чотири ОТГ, дві з яких мали 

входити в іншу ОТГ (Єзупільську, Ям-
ницьку, Загвіздянську, Угринівську).

Таблиця 3

Аналіз утворених поза планом ОТГ по Івано-Франківській області

Назва ОТГ

Кількість 
рад, що 

мали 
об’єднатись 

в ОТГ по 
плану

Кількість 
рад, що 

фактично 
об’єдна-

лись в ОТГ

Громади, що не ввійшли в склад ОТГ

Більшівцівська 10 8 Дитятинська, Новоскоморохівська
Дубовецька 8 5 Кінчаківська, Маріямпільська, Медухів-

ська
Долинська

19 5

Белеївська, Великотур’янська, Геринська, 
Гошівська, Княжолуцька, Надіївська, Но-
вичківська, Оболонська, Підберезька, Ра-
ківська, Рахинянська, Тростянецька, Тяп-
чанська, Яворівська

Івано-Франків-
ська 19 13 Драгомирчанська, Загвіздянська, Підлісь-

ка, Угринівська, Узинська, Чукалівська
Єзупільська 5 2 Довгівська, Поберезька, Стриганецька
Тлумацька 16 13 Кутищенська, Палагицька, Грушківська
Вигодська 11 7 Ілемнянська, Лолинська, Підлісківська, 

Шевченківська
Войнилівська 5 2 Луківська, Сівко-Войнилівська, Томашів-

ська
Калуська

13 6
Боднарівська, Голинська, Завійська, Ко-
пан-ківська, Пійлівська, Ріп’янська, Тужи-
лівська

П’ядицька 7 5 Джурківська, Цинявська
Коршівська 5 2 Ліснослобідська, Раківчицька, Черемхів-

ська
Гвіздецька 6 3 Загайпільська, Кулачківська, Підгайчиків-

ська
Яблунівська

11 6
Бане-Березівська, Вижньоберезівська, 
Лючківська, Нижньоберезівська, Серед-
ньоберезівська

Делятинська 5 4 Білоославська

Ланчинська 4 3 Краснянська
Букачівська 7 4 Колоколинська, Луковецька, Чагрівська
Спаська 4 2 Липовицька, Суходільська
Заболотівська 11 8 Балинцівська, Борщівська, Тулуківська
Ямницька 7 5 Клузівська, Майданська
Олешанська 9 5 Живачівська, Ісаківська, Петрівська, Під-

вербцівська
Новицька 5 4 Берлогівська
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У таблиці 3 відображено перелік 
громад, що не увійшли в сформовані 
обєднані територіальні громади. Як 
було уже зазначено, із 40 утворених 
ОТГ 26 сформовано поза Перспектив-
ним планом. У 21 з них адміністра-
тивний центр є той, що визначений 
в Перспективному плані, ще 5 ОТГ за 
Перспективним планом мало входи-
ти до складу інших ОТГ, однак вони 
утворили самостійну громаду, зокре-
ма це: Підгайчиківська ОТГ (мала вхо-

дити до Гвіздецької ОТГ), Корницька 
ОТГ, Пасічнянська ОТГ (Пасічнянська 
рада мала бути в складі Зеленської 
ОТГ, а Пнівська та Битківська ради  – 
в Надвірнянській ОТГ), Загвіздянська 
та Угринівська ОТГ  – мали ввійти до 
Івано-Франківської ОТГ. Продовжимо 
наш аналіз тих ОТГ, що уже є сформо-
вані. У табл. 4 відображено інформацію 
по об’єднаних територіальних громад, 
що утворені на території Івано-Фран-
ківської області.

Таблиця 4

Аналіз ОТГ Івано-Франківської області

Район Громада Тип 
громади

Дата 
утворен-

ня

Пло-
ща, що 
входить 

в ОТГ, 
км2

Чисельність 
населення, 
що прожи-
ває в ОТГ

1 2 3 4 5 6
Богородчан-
ський

Дзвиняцька сільська 27.10.2017 71,18 7570

Старобогородчанська сільська 25.10.2015 84,33 5994

Верховинський Білоберізька сільська 27.03.2016 46,34 2757
Галицький Більшівцівська селищна 18.12.2016 99,34 6180

Дубовецька* сільська 84,455 4718
Городенків-
ський

- - - 0 0

Долинський Долинська міська 30.06.2019 100,76 28056
Вигодська селищна 23.12.2018 385,56 12524
Витвицька сільська 18.12.2016 154,94 5868

Калуський Калуська міська 16.08.2019 142,723 73816
Верхнянська сільська 25.10.2015 140,62 10448
Новицька сільська 23.12.2018 82,43 10260
Войнилівська селищна 24.12.2017 77,07 6382

Коломийський Коломийська міська 05.10.2018 136,77 70853
Печеніжинська селищна 25.10.2015 184,45 17372
П’ядицька сільська 18.12.2016 112,93 9573
Нижньовербізька сільська 18.12.2016 64,99 9553
Матеївецька сільська 18.12.2016 78,61 6600
Коршівська сільська 23.12.2018 79,85 5506
Підгайчиківська сільська 22.12.2019 58,323 5061
Гвіздецька селищна 22.12.2019 42,62 5051
Корницька сільська 22.12.2019 27,993 3046
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Продовження табл. 4

1 2 3 4 5 6
Косівський Рожнівська сільська 29.10.2017 101,5 12257

Яблунівська селищна 29.10.2017 142,55 10201
Космацька сільська 18.12.2016 105,73 8252

Надвірнян-
ський

Делятинська селищна 24.12.2017 168,45 17035
Пасічнянська сільська 22.12.2019 168,51 17856
Ланчинська селищна 29.10.2017 84,82 11189
Переріслянська сільська 29.10.2017 83,61 8267

Рогатинський Букачівська селищна 23.12.2018 88,55 3346
Рожнятівський Брошнів-Осадська селищна 29.10.2017 47,22 10095

Дубівська сільська 22.12.2019 91,812 7094
Спаська сільська 24.12.2017 83,2 3107

Снятинський Заболотівська селищна 29.10.2017 149,82 14789
Тисменицький Івано-Франківська міська 09.10.2019 73,132 242102

Ямницька сільська 29.10.2017 97,76 8161
Загвіздянська сільська 29.04.2018 31,3 5846
Єзупільська селищна 22.12.2019 39,66 4026
Угринівська сільська 29.04.2018 17,6 3413

Тлумацький Тлумацька міська 18.12.2016 181,27 18099
Олешанська сільська 30.04.2017 92,51 5560

Відповідно до даних вказаних в та-
блиці 4 можна зробити такі висновки. 
По-перше, в Івано-Франківській облас-
ті за період проведення процесу децен-
тралізації сформовано 40 об’єднаних 
територіальних громад, в одній з яких 
(Дубовецькій ОТГ) на сьогодні ще не 
призначено дату перших виборів. 

По-друге, фактично з 14 районів 
області 13 районів уже частково залу-
чені до процесу децентралізації. Вод-
ночас, в Городенківському районі за 
5 років ще не сформовано жодної ОТГ. 
Найбільш активними є райони: Ка-
луський, Коломийський, Долинський, 
де в ОТГ включено більше половини 
території району. Це пов’язано з тим, 
що на території зазначених районів 
утворені ОТГ з адміністративними 
центрами в містах обласного (Калуш, 
Коломия) та районного значення (До-
лина). Найбільша кількість ОТГ сфор-

мована на території Коломийського 
району. При цьому, зазначимо, що Пе-
ченіжинська ОТГ, яка утворена однією 
із перших в Україні, також перебуває 
на території Коломийського району.

По-третє, враховуючи норми Зако-
ну України «Про добровільне об’єднан-
ня територіальних громад» та Поста-
нови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Методики формування 
спроможних територіальних громад», 
а саме, щодо можливості об’єднання 
сусідніх населених пунктів з різних ра-
йонів, такою можливість скористались 
декілька ОТГ в Івано-Франківській об-
ласті. Зокрема, у Долинському райо-
ні утворено Долинську ОТГ до складу 
якої увійшли Грабівська сільська рада 
та Лоп’янська селищна рада з Рожня-
тівського району, у Коломийському 
районі утворено Коломийську ОТГ 
до якої увійшла Саджавська сільська 
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рада з Надвірнянського району, у Рож-
нятівському районі утворено Брош-
нів-Осадську ОТГ до якої увійшла Ка-
добнянська сільська рада з Калуського 
району.

По-четверте, незважаючи на те, 
що процес децентралізації в Україні 
триває уже досить довгий час, фактич-
но площа об’єднаних територіальних 
громад в Івано-Франківській області 
складає на сьогодні 4105,288 км2, що 
становить 29,53% від загальної площі 
області. Це означає, що багато проце-
сів є незавершеними і постійно тран-
сформуються.

На рис. 1 відображено структу-
ру ОТГ Івано-Франківської області за 
типом. Як видно з рис. 1 із 40 громад 
сформованих в області найбільшу 
кількість займають сільські ОТГ (58%); 
селищних ОТГ є 12 (30%), міських 
ОТГ – тільки 5 (12%). Міські ОТГ сфор-
мовані в містах обласного значення 
(Івано-Франківську, Калуші, Коломиї) 
і в містах районного значення (Долині 
та Тлумачі).

На рис. 2 відображено ОТГ Іва-
но-Франківської області за датою 
створення. Так, три ОТГ області (Пе-
ченіжинська, Верхнянська, Старобого-
родчанська) були сформовані одними 
з перших. Найбільша кількість ОТГ в 
області сформована 2017 р., а саме  – 
12, а найменше – 3 ОТГ в 2015 р. Утво-
рення ОТГ по  роках є нерівномірних 
процесом, оскільки після 12 ОТГ сфор-
мованих 2017 р., у 2018 р. – 7 ОТГ, а в 
2019 р. – 9 ОТГ.

На рис. 3 відображено розподіл 
громад відповідно до чисельності їх 
населення. Розподіл проведено із ви-
діленням п’яти груп: до 5 тис. осіб, 
від 5 до 10 тис. осіб, від 10 до 15 тис. 
осіб, від 15 до 20 тис. осіб, вище 20 тис. 
осіб. Найбільш великою є друга група, 
де чисельність населення коливається 
від 5 до 10 тис. осіб. Якщо її об’єднати 
з першою групою в якій перебувають 
ОТГ з населенням до 5 тис. осіб, то пер-
ші дві групи ОТГ сформують більшість 
серед 40 ОТГ Івано-Франківської об-
ласті. 

Рис. 1 – Структура ОТГ Івано-Франківської області за типом громади
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Зауважимо, що чисельність насе-
лення є важливим критерієм по якому 
визначається спроможність об’єдна-
ної територіальної громади. У Мето-
диці формування спроможних тери-
торіальних громад серед критеріїв 
попередньої оцінки рівня спромож-
ності першим показником виділено 
чисельність населення, що постійно 
проживає на території спроможної те-
риторіальної громади [12]. 

Якщо чисельність ОТГ до 3 тис. 
осіб, то числове значення крите-
рію  – 0,3; якщо чисельність від 3 до  
7 тис. осіб – то 0,6; якщо чисельність 
більше 7 тис. осіб  – то 1. Чим вище 
числове значення критерії, тим ви-
щий рівень спроможності громади. За 
чисельністю населення серед 40 ОТГ 
Івано-Франківської області 1 ОТГ має 
числове значення критерію 0,3; 16 ОТГ 
– 0,6 і 23 ОТГ – 1. Тобто, можна зроби-
ти висновки, що за даним критерієм 

Рис. 2 – Кількість об’єднаних територіальних громад утворених в Івано-Франківській 
області за 2015-2019 рр.

Рис. 3 – Чисельність населення ОТГ в Івано-Франківській області
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більшість ОТГ області є спроможними. 
Однак, варто врахувати й інші важливі 
показники.

Ще одним показником, що впливає 
на спроможність об’єднаних територі-
альних громад є площа громади. Як 
зазначено в Методиці, площа терито-
рії спроможної ОТГ до 200 км2 має чис-
лове значення критерію спроможності 
0,3; площа від 200 до 400 км2  – 0,6; 
більше 400 км2 – 1. Фактично в облас-
ті на сьогодні є тільки одна об’єднана 
територіальна громада з площею біль-

ше 200 км2, тобто має показник 0,6. Всі 
інші громади є значно меншими, тому 
їх показник 0,3. 

На рис. 4 відображено розподіл 
ОТГ Івано-Франківської області відпо-
відно до їх площі. Якщо брати до уваги 
тільки цей показник, то за ним фак-
тично виходить, що практично всі ОТГ 
області є не спроможними. Саме тому, 
важливим є врахуванням в комплек-
сі декількох критеріїв, на основі яких 
можна проаналізувати та визначити 
рівень спроможності громад.

Рис 4. – Розподіл ОТГ Івано-Франківської області відповідно до їх площі

Отже, можемо зробити висновки 
про те, що процес децентралізації в 
Івано-Франківській області поступо-
во реалізовується. Є райони, що біль-
ше залучені до цього процесу, є ті, які 
дещо відстають через певні причини. 
Однак, об’єднання йде досить повіль-
ними темпами, адже фактично ОТГ за 
площею займають тільки 29,53% в об-
ласті. Багато громад ще досі не утворе-
но, а частина з утворених громад фак-
тично об’єднала навколо себе менше 
рад, ніж це було передбачено перспек-
тивним планом. 

Ухвалення змін до Закону України 
«Про добровільне об’єднання терито-

ріальних громад» фактично визначає 
чіткий курс за яким таке об’єднання 
на сьогодні повинно здійснюватися. 
Відповідно до цих змін об’єднання із 
добровільного фактично переходить 
в примусове і повинно відбуватись з 
урахуванням Перспективного плану.

Висновки та перспективи по-
дальших розробок. Проведене до-
слідження дає можливість сформу-
вати такі висновки. 1. Досліджено 
особливості просторового планування 
об’єднаних територіальних громад в 
Івано-Франківській області. Підкрес-
лено, що відповідно до Перспективно-
го плану формування територіальних 
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громад в Івано-Франківській області 
має бути сформовано 61 ОТГ. На сьо-
годні утворено 40 ОТГ, в одній з них 
вибори голови ще не відбулись.

2. Зазначено, що 26 із 40 ОТГ утво-
рені у невідповідності до Перспек-
тивного плану. Більшість із таких ОТГ 
включають менше територіальних 
рад, ніж це було заплановано. Окре-
мі сформовані ОТГ мали входити до 
складу інших об’єднаних територіаль-
них громад, однак вирішили створити 
самостійні ОТГ. Також наведено пе-
релік громад, які мали по плану, але 
не ввійшли в склад сформованих від-
повідних об’єднаних територіальних 
громад. 

3. Проведено аналіз утворених 
об’єднаних територіальних громад 
Івано-Франківської області за таки-
ми ознаками: типом громади, датою 
створення, площею території, чи-
сельність населення. Визначено, що 
за типом громад є міських – 12%, се-
лищних – 30%, сільських – 58%. За да-
тою створення найбільше об’єднаних 
територіальних громад утворено 2017 
р. – 12, а найменше 2015 р. – 3. Щодо 
чисельності, то більшість ОТГ Іва-
но-Франківської області є досить ма-
лими. Фактично, в 7 ОТГ чисельність 
населення до 5 тис. осіб, ще в 17 ОТГ – 
від 5 до 10 тис. осіб.

4. Підкреслено, що незважаючи на 
тривалий період проведення реформи 
децентралізації, в Івано-Франківській 
області до ОТГ ввійшло тільки 29,53% 
території; на території ОТГ проживає 
52% населення; тільки три міста облас-
ного значення (Івано-Франківськ, Ка-
луш, Коломия) та два міста районного 
значення (Долина, Тлумач) стали адмі-
ністративними центрами відповідних 
об’єднаних територіальних громад.
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВЕКТОР ФОРМУВАННЯ 
СУЧАСНИХ СИСТЕМ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація. В статті розглядають найхарактерніші особливості європейської ре-
гіональної політики та практики формування місцевого самоврядування в країнах 
Європи в умовах сучасних радикальних трансформацій державного управління. Ро-
биться акцент на тому що такі політика і практика вирішальним чином залежать від 
систем влади, моделей державної регіональної політики, особливостей сучасної вза-
ємодії держави і громадянського суспільства.

Обгрунтовано, що звернення до аналізу цих процесів має виключно важливе 
значення в контексті виокремлення спільного й особливого в модернізації місце-
вого самоврядування в країнах Європи з огляду на те, які з кращих особливостей 
функціонування і модернізації місцевого самоврядування варто перше за все взяти 
за зразок і для наслідування в процесі здійснення регіональної політики, з метою 
формування більш дієвої системи місцевого самоврядування у сучасній Україні. 
Враховуючи об’єм статті, практику реформування місцевого самоврядування в Ав-
стрії, Англії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Чехії, 
Швеції та інших країнах подано ретроспективно, шляхом виділення найважливіших 
складових цього процесу.

Доведено, що практика здійснення реформування місцевого самоврядування 
в країнах Європи є цікавою і повчальною. Її основна характеристика пов’язана із 
забезпеченням максимальної автономності регіональних територіальних громад, 
що можливе лише за відповідної децентралізації влади, оптимальної реалізації 
принципу субсидіарності, здійснення адміністративно-територіальних реформ, де-
мократизації відносин між державною владою і громадянським суспільством. Ви-
користання практики такого реформування в політичному, правовому, організацій-
но-управлінському відношенні для України матиме відчутне, позитивне значення.

Ключові слова: самоврядування, місцеве самоврядування, європейська регіо-
нальна політика, децентралізація влади, субсидіарність, демократизація суспільного 
розвитку.
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EUROPEAN INTEGRATION VECTOR  
OF FORMATION OF MODERN LOCAL  

SELF-GOVERNMENT SYSTEMS

Abstract. The article deals with the most characteristic features of European regional 
policy and practice of forming local self-government in the countries of Europe in the 
conditions of modern radical transformations of public administration. Emphasis is placed 
on the fact that such policies and practices depend crucially on systems of government, 
models of state regional policy, and features of contemporary interaction between the 
state and civil society.

It is justified that resorting to the analysis of these processes is of utmost importance 
in the context of distinguishing common and special in the modernization of local self-
government in European countries, in view of which of the best features of functioning 
and modernization of local self-government should be considered first of all as a model 
and imitation. the process of implementing regional policy, with the aim of forming a 
more effective system of local self-government in modern Ukraine. Given the volume of 
the article, the practice of reforming local self-government in Austria, England, Spain, 
Germany, Poland, Romania, Slovenia, Hungary, France, Czech Republic, Sweden and other 
countries is presented retrospectively by highlighting the most important components of 
this process.

It has been proved that the practice of reforming local self-government in European 
countries is interesting and instructive. Its main characteristic is related to ensuring 
maximum autonomy of regional territorial communities, which is possible only with 
appropriate decentralization of power, optimal implementation of the principle of 
subsidiarity, implementation of administrative-territorial reforms, democratization of 
relations between the state power and civil society. The use of the practice of such reform 
in political, legal, organizational and managerial terms will be of considerable, positive 
importance for Ukraine.

Keywords: self-government, local self-government, European regional policy, 
decentralization of power, subsidiarity, democratization of social development.
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Постановка проблеми. Сучас-
ні трансформації держав і суспільств, 
що мають місце під впливом світових 
глобалізаційних, інтеграційних, ін-
формаційних та демократизаційних 
процесів, принципово по  – іншому 
формують взаємини основних суб’єк-
тів державного управління  – держав-
ної влади і місцевого самоврядування. 
Окрім вище сказаних світових про-
цесів, суттєвий вплив на становлення 
нових систем самоврядування народу 
мають історична ґенеза, традиції та 
практика самоврядних засад народу, 
що тисячоліттями склалися в окремих 
країнах і навіть регіонах світу. Звер-
нення до аналізу цих процесів має ви-
ключно важливе значення в контексті 
виокремлення спільного й особливого 
в модернізації місцевого самовряду-
вання в країнах Європи з огляду на те, 
які з кращих особливостей функціону-
вання і модернізації місцевого само-
врядування варто перше за все взяти 
за зразок і для наслідування в процесі 
здійснення регіональної політики, з 
метою формування більш дієвої сис-
теми місцевого самоврядування у су-
часній Україні. Враховуючи об’єм стат-
ті, практику реформування місцевого 
самоврядування в Австрії, Англії, Іспа-
нії, Німеччині, Польщі, Румунії, Слове-
нії, Угорщині, Франції, Чехії, Швеції та 
інших країнах подано ретроспектив-
но, шляхом виділення найважливіших 
складових цього процесу.

Мета статті. В статті ставиться 
завдання: а) окреслити найсуттєві-
ші, базові засади формування сучас-
ного місцевого самоврядування; б) 
виокремити специфічні особливості 
трансформації місцевого самовряду-
вання у сучасних європейських краї-
нах; в) визначити, що із європейської 

практики трансформації місцевого 
самоврядування найперше має відно-
шення до його модернізації у сучасній 
Україні.

Виклад основного матеріалу. 
Підкреслюючи, що основними, базо-
вими засадами трансформації місце-
вого самоврядування в країнах світу 
є процеси світового порядку – глоба-
лізація, інтеграція, інформатизація, 
демократизація і т. ін. робимо акцент 
на тому, що основу практичних проце-
сів модернізації місцевого самовряду-
вання, найперше у європейських краї-
нах, становлять досконала регіональна 
політика, ефективні адміністратив-
но  – територіальні реформи, децен-
тралізація державної влади та демо-
кратизація взаємин між державою 
(державна влада) і громадянським сус-
пільством (місцеве самоврядування). 
Такої точки зору дотримуються багато 
фахівців у галузі державного управ-
ління й місцевого самоврядування , 
зокрема в Україні – В. Авер’янов, В.Ба-
куменко, О. Валуйський, В. Горбатенко, 
Н. Драгомирецька, В. Князев, В. Луго-
вий, В. Малиновський, І. Розпутенко, 
Ю. Сурмін, В. Тертичка, В. Трощин-
ський та інші.

Підкреслимо, що основу трансфор-
мації місцевого самоврядування в су-
часних умовах функціонування країн і 
суспільств становить регіональна полі-
тика, яка визначається як «сукупність 
заходів, спрямованих на усунення від-
мінностей в економічній діяльності та 
життєвому рівні, наявних між терито-
ріально відокремленими частинами 
країни» [5, с. 65]. Беремо до уваги, хоча 
і відносно, більш «дрібні», «спрощені» 
визначення феномену «регіональна 
політика». Так у «Короткому оксфорд-
ському політичному словнику»( Київ, 
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2005р.)таке поняття пояснюється як 
«політика на рівні громад» (community 
politics) [2, c. 518].

Існує декілька найпопулярніших 
моделей регіональної політики: мо-
дель допомогти кризовим регіонам; 
модель регіонального перерозподілу 
економічного зростання регіонів; мо-
дель реструктуризації регіонів; модель 
політики саморозвитку регіонів. Важ-
ливо, що регіональна політика євро-
пейських країн покликана: а) забезпе-
чити цілісність, інтегративну єдність 
європейського регіону; б) пропагує цілі 
і завдання, що мають забезпечити діє-
вість місцевого самоврядування у всіх 
країнах Європи; в) ставить за основне, 
центральне завдання  – забезпечення 
високої якості життя для усіх громадян 
цього регіону; г) базується на принци-
пах партнерства, співфінансування, 
субсидіарності, концентрації, програ-
мування, координації. Врешті, європей-
ська регіональна політика реалізується 
в процесі трьох напрямів управління 
регіональним розвитком: політичний, 
економічний, соціальний,які достатньо 
досліджені і пояснені.

В основі практичного модерні-
заційного процесу у сфері місцевого 
самоврядування знаходяться децен-
тралізація державного управління за-
галом, реалізація принципу субсидіар-
ності (поділ влади і розподіл владних 
повноважень), регіоналізація (адміні-
стративно  – територіальна реформа), 
демократизація. Головною умовою 
забезпечення належного місцевого са-
моврядування, більшість фахівців вва-
жають чіткий розподіл повноважень 
між державою в різними місцевими і 
регіональними органами влади [4, с. 
340]. При цьому субсидіарність, –вва-
жають держуправлінці, –має здійсню-

ватися виключно на правовій основі, 
що сформульовано, зокрема, в статті 
5 відомого Маастрихтського договору 
1992 року [5].

Вкажемо на специфічні особливос-
ті реформування місцевого самовря-
дування в окремих країнах Європи з 
тим, аби виокремити найхарактерніші 
ознаки цього процесу.

Австрія. Землі в Австрії мають 
власні конституції, хоча і не мають 
власних судових органів.

Англія. Ділиться на графства, ад-
міністративні округи і громади (з осо-
бливим статусом Лондону). Тут існує 
так звана «обмежена автономія» тери-
торій.

Іспанія. Повноваження регіонів 
згідно з Конституцією 1978р. є надто 
широкими. Існує надто широка де-
централізація в управлінні регіонами, 
хоча держава в цілому є унітарною.

Німеччина. Тут існує так звана дво-
рівнева система місцевого самовряду-
вання (муніципалітети і округи), хоча 
така система розглядається і функціо-
нує як єдина, цілісна.

Польща. Тут оперативно здійсни-
ли адміністративно-територіальну ре-
форму, децентралізацію державного 
управління, а система самоврядуван-
ня діє на рівні 2478 гмін, 380 повітів і 
16 воєводств [3, с. 49].

Румунія. Цікавою є практика 
функціонування в країні спеціальних 
агентств регіонального розвитку.

Словенія. В ході адміністратив-
но-територіальної реформи було про-
ведено рівневу децентралізацію влади.

Угорщина. Тут органи місцевого 
самоврядування у відповідності із за-
коном «Про місцеве самоврядування» 
отримали політичну, судово-адміні-
стративну, економічну незалежність. В 
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країні всебічно підтримується місцева 
автономність.

Франція. Поділ влади у Франції 
здійснено на рівні комун, департамен-
тів, регіонів. Велика увага надається 
питанням діяльності міських урядів, 
мерів, розвитку і функціонуванню те-
риторіальних громад.

Чехія. До 2002  року в країні було 
ліквідовано понад 76 районних дер-
жавних адміністрацій, більше повно-
важень отримали муніципалітети.

Швеція. В країні  – три рівні дер-
жуправління  – місцевий, регіональ-
ний, загальнонаціональний. Повнова-
ження місцевих органів влади – надто 
широкі, особливо в питаннях реаліза-
ції соціальної політики.

Європейська практика реоргані-
зації місцевого самоврядування та-
ким чином  – цікава, багатоаспектна 
і повчальна, в тому числі і для сучас-
ної України, яка розбудовуючи власну 
модель (систему) такого врядування, 
з одного боку, використовує власну 
історію і традиції народної самовряд-
ності, а, з іншого, бере до уваги кращі 
надбання реорганізації такого само-
врядування, нагромаджені іншими, в 
першу чергу європейськими країна-
ми. Потенціально, окрім зразків де-
централізації влади, здійснення адмі-
ністративно-територіальних реформ, 
систем підготовки кадрів державних 
службовців тощо, Україна бере актив-
ну участь у функціонуванні таких єв-
рорегіонів як асоціація «Карпатський 
єврорегіон», «Буг», «Нижній Дунай», 
«Верхній Прут», «Дніпро», «Слобожан-
щина». Здійснення модернізації міс-
цевого самоврядування в Україні, та-
ким чином, відбувається і контексті як 
національної, так і світової практики 
такого реформування.

Висновки. Практика здійснення 
реформування місцевого самовряду-
вання в країнах Європи є цікавою і 
повчальною. Її основна характерис-
тика пов’язана із забезпеченням мак-
симальної автономності регіональних 
територіальних громад, що можливе 
лише за відповідної децентралізації 
влади, оптимальної реалізації прин-
ципу субсидіарності, здійснення адмі-
ністративно-територіальних реформ, 
демократизації відносин між держав-
ною владою і громадянським суспіль-
ством. Використання практики такого 
реформування в політичному, право-
вому, організаційно-управлінському 
відношенні для України матиме від-
чутне, позитивне значення.
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DIGITAL-КОМУНІКАЦІЇ В АДМІНІСТРУВАННІ 
УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Анотація. У статті акцентовано увагу на основних проблемах доступності лі-
карських засобів громадянам. Наголошено, що введення в дію з 1 квітня 2017 року 
урядової програми «Доступні ліки» потребує на детальне вивчення дієвості та со-
ціально-економічної ефективності механізму реімбурсації вартості препаратів 
для лікування 3-х категорій захворювань (серцево-судинних, цукрового діабету II 
типу та бронхіальної астми). Акцентовано, що лікарські засоби, що підлягають ре-
імбурсації за урядовою програмою «Доступні ліки» з 1 квітня 2019 р. відпускаються 
аптечними закладами виключно за електронними рецептами, виписаними через 
електронну систему охорони здоров’я, що потребує digital-комунікацій. Проаналі-
зовано перші кроки запровадження digital-комунікацій в адмініструванні урядової 
програми «Доступні ліки» та встановлено їх вплив на рівень як фізичної, так і еко-
номічної доступності громадян до лікарських засобів, а також дієвість контролю 
ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на реімбурсацію вар-
тості лікарських засобів. Наголошено на потребі активізації діалогу Національної 
служби здоров’я України з громадськістю з питань дії механізму реімбурсації. Кон-
статовано, що тривалий час комунікативна взаємодія між НСЗУ та громадськістю 
із зазначених питань обмежувалась виключно зверненнями та скаргами. Акценто-
вано, що стейкхолдери потребують на більш досконалий комунікативний механізм 
взаємодії з НСЗУ, який би завдяки зворотному інформаційному зв’язку забезпечив 
досягнення позитивного комунікативного ефекту. Визначено групи пріоритетних 
стейкхолдерів, чиї інтереси із запровадженням digital-комунікацій в адміністру-
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ванні урядової програми «Доступні ліки» до тепер лишаються поза увагою. Вста-
новлено існуючі недоліки в організації digital-комунікацій за урядовою програмою 
«Доступні ліки» та запропоновано практичні рекомендації з її удосконалення за 
стейкхолдер-підходом, реалізація яких на практиці дозволить у найближчій пер-
спективі забезпечити як зростання рівня доступності громадян до лікарських за-
собів, так і зростання рівня соціально-економічної ефективності механізму реім-
бурсації.

Ключові слова: лікарські засоби, доступність лікарських засобів, механізм від-
шкодування вартості лікарських засобів, реімбурсація, digital-комунікації.
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DIGITAL-COMMUNICATIONS IN THE 
ADMINISTRATION OF THE GOVERNMENTAL 

PROGRAM «AVAILABLE DRUGS»

Abstract. The article focuses on the main problems of accessibility of the medicines 
to the citizens. It is emphasized that the entry into force of the Government’s program 
“Affordable Medicines” from April 1, 2017 requires a detailed study of the efficacy and 
socio-economic effectiveness of the mechanism of reimbursement of the cost of drugs 
for the treatment of 3 categories of diseases (cardiovascular, type II diabetes and bron-
chial asthma). It is emphasized that the medicines subject to reimbursement under the 
Government’s “Affordable Medicines” program will be available from pharmacy estab-
lishments on April 1, 2019 solely by electronic prescriptions issued through an electron-
ic healthcare system requiring digital-communications. The first steps of introduction of 
the digital-communications in the administration of the Government program “Affordable 
Medicines” are analyzed and their influence on the level of both physical and economic 
accessibility of the medicines to the citizens, as well as the efficacy of the control over the 
effectiveness of the use of the budget funds aimed at the reimbursement of the cost of the 
medicines. The need to intensify the dialogue of the National Health Service of Ukraine 
with the public on the effects of the reimbursement mechanism was emphasized. It was 
stated that for a long time the communication interaction between the NHSU and the pub-
lic on these issues was limited solely to appeals and complaints. It is emphasized that the 
stakeholders need a more sophisticated communication mechanism for interaction with 
the NHSU, which would provide a positive communicative effect through feedback. The 
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priority stakeholder groups have been identified, whose interests with the introduction of 
the digital-communications in the administration of the Government’s “Affordable Medi-
cines” program are still being neglected. The existing shortcomings in the organization of 
the digital-communications under the Government program “Affordable Medicines” have 
been identified and practical recommendations have been proposed for its improvement 
for the stakeholder-approach, the implementation of which in practice will make it possi-
ble in the near future to ensure both an increase in the level of the citizens’ access to the 
medicines and an increase in the level of the socio-economic efficiency of the reimburse-
ment mechanism.

Keywords: medicines, availability of the medicines, mechanism of reimbursement of 
the medicines, reimbursement, digital-communications

Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді та її зв’язок з важли-
вими науковими та практичними 
завданнями. Нині потреба державно-
го втручання у процеси ціноутворен-
ня на лікарські препарати є більш ніж 
очевидною  – в силу його колосальної 
значущості для суспільного розвитку. 
Прояви монополізації, інші деструктив-
ні явища і процеси, які щоденно прояв-
ляються на фармацевтичному ринку з 
вкрай негативними їх детермінаціями 
стану суспільного здоров’я, вимагають 
конкретних державних втручань через 
регуляторний механізм [1, с.18]. Таким 
у світовій практиці загальновизнано ме-
ханізм реімбурсації –повного або част-
кового відшкодування вартості лікар-
ських засобів суб’єктам господарювання, 
які провадять господарську діяльність 
на підставі ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з роздрібної тор-
гівлі лікарськими засобами [2].

Уряд України створив подібний 
механізм, запровадивши з 1 квітня 
2017  р. урядову програму «Доступні 
ліки» (далі – ПДЛ), за якою реімбурса-
ції підлягають зареєстровані в Укра-
їні лікарські засоби для лікування 3-х 
категорій захворювань: серцево-су-
динних захворювань, цукрового діа-
бету II типу та бронхіальної астми [3]. 

Проте перші кроки реалізації даної 
програми були невтішними. Механізм 
реімбурсації не став цікавим і ефек-
тивним для жодної із цільових груп 
срейкхолдерів –ані для пацієнтів, ані 
для лікарів чи фармацевтів. Причини 
цього крились в системних проблемах 
і помилках, які були прогнозовані ще 
на етапі її розробки та впровадження 
[4], і насамперед, в проблемі відсутно-
сті ефективного діалогу між урядом 
та громадськістю, який би забезпечив 
легітимність поширення повідомлень 
у інформаційному просторі, форму-
вання довіри до органів влади.

Налагодження такого діалогу в 
digital-середовищі, що нині форму-
ється в Україні можливе лише за умо-
ви організації digital-комунікацій, які 
розширюючи спектр застосування ко-
мунікацій в державному управлінні, 
активізуватимуть зв’язок органів вла-
ди з конкретними цільовими групами 
стейкхолдерів, зацікавлених в успіш-
ній реалізації ПДЛ. 

Аналіз публікацій за проблема-
тикою засвідчує, що критичний стан 
доступності лікарських засобів населен-
ню не залишає байдужими як практи-
ків, так і провідних вітчизняних науков-
ців. Питання державного втручання у 
процеси ціноутворення на лікарські за-
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соби та реімбурсації досліджували такі 
провідні українські вчені, як В.М. Голуб-
ка, М.М. Білинська, Л.І. Жаліло, Д.В. Ка-
рамишев, В.М. Лехан, Д.О. Плеханов та 
ін. Разом з тим, незважаючи на досить 
ґрунтовне дослідження з цієї проблема-
тики, питання з реімбурсації лікарських 
засобів до тепер не втрачають своєї ак-
туальності, а навпаки, з внесенням по-
стійних змін до нормативно-правових 
актів, набувають нового змісту.

Формулювання цілей (мети) стат-
ті. Метою статті є вивчення digital-ко-
мунікацій в адмініструванні урядової 
програми «Доступні ліки», оцінка рівня 
їх дієвості та пошук шляхів поліпшен-
ня відповідно до потреб цільових груп 
стейкхолдерів, зацікавлених в успішній 
реалізації даної програми.

Виклад основних результатів 
дослідження та їх обґрунтування. 
Ситуація, що склалася впродовж остан-
ніх років у сфері ціноутворення на лі-
карські засоби вимагає невідкладного 
втручання держави, оскільки призво-
дить до ускладнення доступності ліків, 
що становить загрозу національній 
безпеці держави, а також унеможлив-
лює повноцінне забезпечення консти-
туційних прав громадян на медичну та 
фармацевтичну допомогу [5, с.70]. 

Задля виправлення ситуації уря-
дом прийнято ряд нормативно-пра-
вових актів, які мають забезпечити з 
однієї сторони доступність ліків, а з 
іншої – ефективне використання бю-
джетних коштів, спрямованих на на-
дання субвенцій на відшкодування 
вартості лікарських засобів для амбу-
латорного лікування окремих захво-
рювань. Зокрема, Постановою КМУ 
від 17.03.2017  р. №152 «Про забезпе-
чення доступності лікарських засобів» 
(далі  – Постанова №152) [6] затвер-
джено Порядок визначення розміру 

відшкодування вартості лікарських 
засобів, вартість яких підлягає відшко-
дуванню [3], які варто визнати фунда-
ментальною основою запровадження 
з 1 квітня 2017  р. урядової програми 
«Доступні ліки» (далі – ПДЛ), за якою 
реімбурсації підлягають зареєстровані 
в Україні лікарські засоби для лікуван-
ня 3-х категорій захворювань: серце-
во-судинних захворювань, цукрового 
діабету II типу та бронхіальної астми.

Згідно п.2 постанови КМУ «Про де-
які питання реімбурсації лікарських 
засобів» від 27 лютого 2019 р. за №135 
[7] лікарські засоби, які підлягають 
реімбурсації за ПДЛ з 1 квітня 2019 р. 
відпускаються виключно за електро-
нними рецептами, виписаними через 
електронну систему охорони здоров’я, 
відповідно до Порядку реімбурсації 
лікарських засобів, затвердженого по-
становою КМУ від 17 березня 2017  р. 
за №152 «Про забезпечення доступ-
ності лікарських засобів» (в редакції 
постанови КМУ від 27 лютого 2019  р. 
за №135) [6], що, насамперед, потребує 
на застосування digital-комунікацій. 

На застосування digital-комуніка-
цій потребує і покладання з 1 квітня 
2019  року зобов’язань з адмініструван-
ня ПДЛ на Національну службу здоров’я 
України (далі –НСЗУ), оскільки лише зав-
дяки digital-комунікаціям є можливим:

• отримання зворотної інфор-
мації щодо відпуску лікарських за-
собів за електронними рецептами та 
здійснення реімбурсації;

• здійснення моніторингу за-
стосування державних регульованих 
цін на лікарські засоби в рамках уря-
дової програми «Доступні ліки»;

• здійснення контролю за пра-
вильністю застосування суб’єктами 
господарювання граничних опто-
во-відпускних цін, а також граничних 
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оптових та роздрібних надбавок до цін 
на ліки, вартість яких підлягає відшко-
дуванню з бюджету;

• оприлюднення не рідше ніж 
один раз на місяць (до кінця десятого 
робочого дня місяця) на офіційному 
веб-сайті інформації (у формі дешбор-
дів з візуальними елементами) про хід 
здійснення реімбурсації.

Зокрема, з квітня 2019  року пра-
цівники підрозділів НСЗУ завдяки 
digital-комунікаціям опрацьовано ін-
формацію від 3,7 тис. аптечних закла-
дів, проаналізували понад 724 тис. цін 
на лікарські засоби з питань дотри-
мання вимог законодавства у сфері ці-
ноутворення (табл.1):

Таблиця 1

Динаміка показників реімбурсації лікарських засобів  
протягом 2019 р., млн. грн.

ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал
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кв
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ен
ь
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ен
ь
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рв

ен
ь
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п

ен
ь

се
рп

ен
ь
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ре

се
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ь

ли
ст

оп
ад

гр
уд

ен
ь

Вінницька 2,26 3,00 2,82 3,23 2,67 2,78 3,39 3,38 2,87 26,44
Волинська 1,00 1,73 1,23 1,38 1,16 1,31 1,54 1,66 1,29 12,33
Дніпропетров-
ська 5,16 8.12 7,48 8,68 8,10 8,22 10,0 11,09 8,79 75,71

Донецька 2,19 3,84 3,07 3,42 3,39 3,51 4,15 4,29 3,09 30,99
Житомирська 0,92 2,20 1,86 2,27 1,87 1,96 2,52 2,52 1,93 18,09
Закарпатська 1,20 1,87 1,56 1,77 1,64 1,71 2,08 2,29 1,73 15,90
Запорізька 3,84 0,91 3,59 4,13 4,15 4,07 5,11 5,32 4,36 39,52
Івано-франків-
ська 1,26 2,16 1,62 2,03 1,66 1,87 2,26 2,39 1,93 17,22

Київська 1,23 2,89 2,51 2,91 2,89 3,09 3,76 3,99 3,14 26,45
Кіровоградська 0,59 1,87 1,40 1,46 1,51 1,39 1,65 1,71 1,35 12,97
Луганська 0,62 1,63 1,12 1,29 1,33 1,40 1,62 1,72 1,32 12,08
Львівська 4,42 7,97 6,66 8,34 7,83 8,12 10,2 10,69 8,46 72,80
м.Київ 4,33 6,03 5,29 5,94 5,47 6,39 8,29 9,58 7,77 59,12
Миколаївська 1,26 1,98 1,87 2,39 2,01 2,08 2,51 2,53 1,93 18,60
Одеська 1,29 3,63 3,04 3,32 3,15 3,47 4,14 4,26 3,26 29,59
Полтавська 1,86 2,70 2,06 2,39 2,29 2,26 2,59 2,63 1,93 20,76
Рівненська 0,54 1,11 0,96 1,09 0,99 1,13 1,38 1,53 1,24 10,03
Сумська 0,73 1,36 1,20 1,37 1,10 1,17 1,24 1,28 0,91 10,40
Тернопільська 0,81 1,09 0,74 0,93 0,74 0,77 0,99 1,09 0,88 8,09
Харківська 4,67 7,12 5,91 7,01 6,23 7,05 8,27 8,35 6,19 60,84
Херсонська 0,76 1,70 1,48 1,53 1,55 1,60 1,85 1,98 1,56 14,05
Хмельницька 1,37 2,38 2,02 2,42 2,08 2,30 2,73 2,86 2,24 20,45
Черкаська 1,67 2,40 0,94 2,28 2,07 2,14 2,61 2,66 2,05 19,88
Чернігівська 0,61 1,27 1,23 1,36 1,11 1,17 1,38 1,41 1,18 10,76
Всього 45,3 76,0 63.4 73,8 67,8 71,8 87,4 92,4 72,3 650,4

Джерело: [8]
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Дешборди, нині розміщені на 
веб-сайті НСЗУ дозволяють спостеріга-
ти поквартальну динаміку показників 
реімбурсації лікарських засобів за ПДЛ 
як в цілому по Україні, так і за кожною з 
областей, зокрема. Проте не дивлячись 
на налагоджений рівень digital-кому-
нікацій НСЗУ та МОЗ зі стейкхолде-
рами, зацікавленими в реімбурсації 
лікарських засобів, електронні кому-
нікації потребують на подальше удо-
сконалення, про що свідчать дані Звіту 
про результати розгляду звернень гро-
мадян до НСЗУ (далі – Звіт) впродовж 
2019 року [9, с.10].

За даними Звіту впродовж 
2019 року на розгляд до НСЗУ надійш-
ло 6753 звернень громадян з причин:

• ускладнень в Оn-lіne-режимі 
автентифікації (номеру телефону паці-
єнта);

• необхідності покращення ро-
боти програмного забезпечення, що 
використовується при складанні елек-
тронних рецептів та отримання за 
ними ліків за урядовою програмою 
«Доступні ліки»;

• неодержання пацієнтами 
СМС-повідомлень з електронними ре-
цеп-тами;

• відмови працівників аптек у 
видачі ліків за електронними рецеп-
тами внаслідок виникших проблем з 
електронною системою охорони здо-
ров’я (далі –ЕСОЗ);

• відсутності інформації про «га-
рантований пакет» лікарських засобів 
або медичних послуг за урядовою про-
грамою «Доступні ліки» тощо.

Цілий ряд нарікань звучить і від 
інших стейкхолдерів (фармацевтич-
них виробників, органів місцевого 
самоврядування, громадських органі-
зацій та ін.), зацікавлених в успішній 
реалізації ПДЛ, інтереси яких з поши-
ренням digital-комунікацій все ж ли-
шаються поза увагою НСЗУ.

Визначаючись з інструментарієм 
та межами digital-комунікацій, НСЗУ, 
насамперед, варто було здійснити 
ідентифікацію стейкхолдерів та їх прі-
оритезацію за Картою стейкхолдерів, 
зацікавлених в успішній реалізації 
ПДЛ (рис.1):
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Рис. 1. Карта стейкхолдерів, зацікавлених в реімбурсації лікарських  
засобів за урядовою програмою «Доступні ліки»

Джерело: авторське баення
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З метою пріоритезації стейкхолде-
рів на Карті стекйхолдерів виокремле-
но три концентричних області:

• внутрішніх стейкхолдерів  – 
область повноважень/відповідально-
сті уряду;

• зовнішніх стейкхолдерів, тісні 
ділові стосунки з якими мають безпо-
середній вплив на успішність реаліза-
ції ПДЛ (МОЗ, НСЗУ, медичні та аптеч-
ні заклади, фармовиробники); 

• зовнішніх стейкхолдерів, сто-
сунки з якими мають опосередкова-
ний вплив на успішність реалізації 
ПДЛ (розпорядники бюджетних ко-
штів І-ІІІ рівнів, громадські організа-
ції, споживачі ліків та ін.). 

Тож, визначаючись з інструмен-
тарієм та межами digital-комунікацій 
НСЗУ окрім інтересів громадян, мало 
врахувати інтереси і інших пріоритет-
них груп стейкхолдерів, зацікавлених 
в реімбурсації лікарських засобів.

Зокрема, медичні заклади потре-
бують на інформацію про насиченість 
фармацевтичного ринку необхідни-
ми лікарськими засобами, оскільки 

відсутність належного моніторингу 
попиту на ліки, а також урегульовано-
го механізму їх поставок, спричинили 
дефіцит окремих лікарських засобів, а 
отже і призвели до ускладнення фізич-
ної доступності ліків та до невдоволен-
ня населення (про що свідчать численні 
звернення на гарячу лінію МОЗ України) 
[5, с.72].

Аптечні заклади потребують на ін-
формацію щодо вчасності та повноти 
відшкодування розпорядниками бю-
джетних коштів вартості реалізованих 
за ПДЛ лікарських засобів не за фак-
тичним, як свідчать дешборди, роз-
міщені на веб-сайті НСЗУ (рис.2), а за 
передбачуваними обсягами субвенцій.

Згідно Порядку та умов надання 
субвенцій з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на відшкодування 
вартості лікарських засобів для лі-
кування окремих захворювань, за-
твердженого постановою КМУ від 
10.03.2017  р. за №181 [10] Головним 
розпорядником бюджетних коштів 
за ПДЛ є МОЗ, який через Держав-
ну казначейську службу України від-

Рис. 2. Розподіл субвенцій на реімбурсацію за областями
Джерело: [9, с.10]



281

повідно до чисельності населення 
розподіляє ці кошти між обласними 
управліннями охорони здоров’я і що-
місяця виділяє одну дванадцяту цих 
бюджетів. Обласні управління охоро-
ни здоров’я в свою чергу розподіляють 
кошти між аптеками, з якими укладе-
но договори реімбурсаціх, виходячи 
з вартості заявлених рецептів. Задля 
цього провізори двічі на місяць надси-
лають звіти відповідним управлінням 
охорони здоров’я про відпуск за елек-
тронними рецептами ліків за ПДЛ [11].

Потреба аптечних закладів в за-
значеній інформації пояснюється за-
непокоєнням з приводу невчасного 
відшкодування вартості відпущених 
за ПДЛ ліків. Так, в Одесі станом на 13 
липня 2018 року заборгованість перед 
аптеками сягнула 3 176 400 грн. (98 000 
євро), з яких 1 437 000 грн. (44 900 євро) 
було компенсовано з бюджету лише в 
листопаді – грудні 2018 року [9, с.11].

Фармацептичні виробники по-
требують на інформацію щодо зміни 
граничних оптово-відпускних цін на 
ЛЗ, що встановлюються виходячи з ре-
ферентних цін, визначених за даними 
референтних країн (Республіки Поль-
щі, Словацької Республіки, Чеської 
Республіки, Латвійської Республіки та 
Угорщини) та офіційного курсу гривні 
до долара США, установленого Націо-
нальним банком України [13]. Цінність 
даної інформації для фармацевтичних 
виробників полягає в тому, що зміни 
граничних оптово-відпускних цін на 
ЛЗ згідно Порядку розрахунку гранич-
них оптово-відпускних цін на лікар-
ські засоби на основі референтних цін, 
затвердженого наказом МОЗ України 
від 29.12.2016  р. за № 1423 здійсню-
ються щоразу коли офіційний курс 
гривні до долара США змінюється про-

тягом місяця більше ніж на 5 відсотків 
або більше ніж на 10 відсотків протя-
гом кварталу [12]. Зниження ж офіцій-
ного курсу гривні до долара США, яке 
спостерігалось впродовж 2019  року 
мало суттєвий вплив на результатив-
ність діяльності фармовиробників. 

Міські органи влади та громадські 
організації очікують на інформацію 
щодо рівня доступності (як фізичної, 
так і економічної) громадян до лі-
карських засобів. Адже, судячи з от-
риманої інформації, в кожній області 
місцеві органи влади та громадські 
організації використовують різні під-
ходи до управління реалізацією ПДЛ. 
Зокрема, у Львівській області щоміся-
ця організовують Skype-конференції 
за участі всіх задіяних адміністратив-
них підрозділів, щоб обговорити такі 
питання як впровадження ПДЛ чи на-
явність фінансових ресурсів і ліків в 
оптових компаніях та аптеках області. 
У Чорноморську (Одеська область) ко-
жен рецепт, за яким аптека відпустила 
ліки, проходить перевірку в обласному 
управлінні охорони здоров’я [9, с.11]. 
Вжиття таких заходів є можливими 
тільки за високого рівня digital-кому-
нікацій.

Споживачі ж ліків, на інформа-
ційне забезпечення яких, насамперед 
спрямовані digital-комунікації МОЗ 
та НСЗУ, очікують на можливість бути 
активними учасниками процесу реім-
бурсації, а не пасивними спостерігача-
ми. Тож, їх не можна позбавляти такої 
можливості. А отже, соціальні медіа 
мають бути орієнтовані на дискусію, 
створення різноформатних спільнот. 
Відповідно, це потребує на абсолютно 
новий інструментарій комунікацій у 
цифровому форматі.
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Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Підсумовуючи вище 
викладене, приходимо до висновку, 
що існуючі на сьогодні digital-кому-
нікації в адмініструванні урядової 
програми «Доступні ліки» потребують 
на задоволення потреб пріоритетних 
груп стейкхолдерів в інформаційному 
забезпеченні, формування довіри до 
ініціатора digital-комунікацій та ство-
рення можливостей споживачам ліків 
бути активними учасниками процесу 
реімбурсації.
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ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ: 
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ

Анотація. У даній статті досліджено загрози інформаційній безпеці держави а 
основі існуючої доктринальної і нормативно-правової бази. Грунтовний аналіз по-
ложень Законів України «Про основи національної безпеки України» 2003 р., «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки України» 2017 р., «Про національну без-
пеку України» 2018 р., Стратегії національної безпеки України 2015 р., Доктрини 
інформаційної безпеки України 2017 р. демонструє відсутність єдиного підходу до 
визначення і розуміння категорії загрози інформаційній безпеці. Іноді їх трактують 
як загрози національній безпеці держави, як загрози національним інтересам та на-
ціональній безпеці України в інформаційній сфері, кіберзагрози тощо. 

У наукових виданнях подекуди їх ототожнюють або, навпаки, наводять розгалу-
жені їх класифікації за різноманітними критеріями. Загрози інформаційній безпеці 
України розглядаються нами як детермінуючі фактори, що зумовлюють і породжу-
ють негативні явища, які посягають на національні інтереси в інформаційній сфері, 
організацію та функціонування національного інформаційного простору загалом. 
Вони можуть мати широкомасштабне транскордонне чи глобальне значення, пов’я-
зані із ризиками і небезпеками в інших сферах, посягаючи на національний інфор-
маційний простір держави або міжнародну інформаційну безпеку.

З метою попередження і протидії існуючим та ймовірним загрозам інформацій-
ній безпеці стратегічне завдання держави потягає у створенні та функціонуванні ме-
ханізму забезпечення інформаційної безпеки. Він передбачає послідовну системну 
діяльність, сукупність заходів і державно-правових інституцій, що покликані гаран-
тувати безперешкодну реалізацію національних інтересів держави в інформаційній 
сфері, відповідних інтересів людини і суспільства, попередження інформаційних 
конфліктів та оперативне їх подолання.

Ключові слова: інформаційна безпека, забезпечення, загрози, законодавство, 
попередження, протидія, функції держави.
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INFORMATION SECURITY THREATS: PROBLEMS 
OF DETERMINATION AND TROUBLESHOOTING

Abstract. This article explores threats to the information security of the state and 
the basis of the existing doctrinal and regulatory framework. A thorough analysis of the 
provisions of the Laws of Ukraine «On Fundamentals of National Security of Ukraine» in 
2003, «On Basic Principles of Cyber   Security of Ukraine» in 2017, «On National Security of 
Ukraine» in 2018, National Security Strategies of Ukraine 2015, Doctrines of Information 
Security of Ukraine 2017 demonstrates the lack of a unified approach to identifying and 
understanding the category of information security threats. Sometimes they are treated as 
threats to the national security of the state, as threats to the national interests and nation-
al security of Ukraine in the information sphere, cyber threats, etc.

In scientific journals, they are sometimes identified or, on the contrary, categorized 
in various ways by their various criteria. Threats to information security of Ukraine are 
considered by us as determining factors that cause and create negative phenomena that 
affect national interests in the information sphere, organization and functioning of the 
national information space as a whole. They can have wide-ranging cross-border or global 
implications for risks and dangers in other areas, affecting the national information space 
of the state or international information security.

With a view to preventing and counteracting existing and probable threats to infor-
mation security, the strategic task of the state entails establishing and operating a mech-
anism for ensuring information security. It envisages a consistent systematic activity, a 
set of measures and state-legal institutions, which are designed to guarantee the smooth 
realization of the national interests of the state in the information sphere, the relevant 
interests of the individual and the society, prevention of information conflicts and their 
prompt resolution.

Keywords: information security, security, threats, legislation, prevention, counterac-
tion, functions of the state.
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Постановка проблеми. Cучасні 
інформаційні війни, поряд з іншими 
формами інформаційної боротьби і 
видами інформаційних конфліктів, є 
проявами більш широкої категорії  – 
загроз національним інтересам та на-
ціональній безпеці. Безумовно, пред-
мет нашого вивчення становить не 
весь комплекс загроз, а власне загрози 
в інформаційній сфері, загрози інфор-
маційній безпеці держави.

Аналіз останніх публікацій. 
Якщо поняття, сутність і зміст такого 
феномену як інформаційна безпека 
зазвичай аналізують дослідники на-
лежною мірою, то набагато менше 
уваги приділяється питанням небез-
пеки і загрозам сучасних держав. При-
кметно, що не дивлячись на виокрем-
лення самостійного напряму наукових 
досліджень  – націобезпекознавства, 
порушена проблематика іноді актуа-
лізується представниками науки між-
народного права, конституційного та 
адміністративного права, криміналь-
ного права, інформаційного права, 
державного управління, політології, 
історії, державної безпеки, військової 
науки тощо.

Так, слід згадати тих вітчизняних 
і зарубіжних учених, які зробили зна-
чний внесок у вивчення інформацій-
них впливів та небезпек, інформацій-
них війн і т.д.: Андрусів Г., Гафнер В., 
Демиденко В., Діордіца І., Забара І, Па-
зюк А., Почепцов Г., Камінська Н., Кор-
мич Б., Костюк І., Кюль Д., Лібікі М., 
Ліпкан В., Любарський С., Моландер Р., 
Най Дж., Сасин Г., Сивак О., Ткачук П., 
Шевчук П., Цуканова О., Хорошко В., 
Щурко О. та ін.

Мета даної статті полягає у дослі-
дженні загроз інформаційній безпеці 
держав, виокремленні їх різновидів, 

а також визначенні недоліків чинного 
законодавства України у даній сфері, 
ефективних шляхів їх попередження 
та протидії.

Виклад основного матеріалу. 
Враховуючи відсутність єдиного за-
гальноприйнятого підходу до розкрит-
тя розуміння понять «інформаційна 
безпека»; «загрози інформаційній 
безпеці», а також їх активне поши-
рення у суспільно-державному житті 
та на міжнародній арені з неперед-
бачуваними переважно негативними 
наслідками, вважаємо доцільним при-
вернення уваги наукової спільноти 
до даної проблематики. Насамперед, 
потребують розмежування однорідні 
та споріднені поняття «загроза», «ри-
зик», «небезпека», «виклик» і т.д., а 
також «інформаційна загроза», інфор-
маційний конфлікт», інформаційна 
війна», «інформаційне протистояння», 
«інформаційне протиборство», «ін-
формаційний тероризм» тощо.

Звісно, першочергово слід звер-
нутись до існуючих нормативно-пра-
вових актів у даній сфері. І протягом 
тривалого часу у полі зору законодав-
ців перебували ці питання.

Ще Законом України «Про основи 
національної безпеки України» у ст. 7 
(втратив чинність на підставі Закону 
№ 2469-VIII від 21.06.2018) до загроз 
національним інтересам і національ-
ній безпеці в інформаційній сфері 
було віднесено наступні:

• прояви обмеження свободи 
слова та доступу громадян до інфор-
мації;

• поширення засобами масової 
інформації культу насильства, жорсто-
кості, порнографії;

• комп’ютерна злочинність та 
комп’ютерний тероризм;
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• розголошення інформації, 
яка становить державну та іншу, пе-
редбачену законом, таємницю, а та-
кож конфіденційної інформації, що е 
власністю держави або спрямована на 
забезпечення потреб та національних 
інтересів суспільства і держави;

• намагання маніпулювати сус-
пільною свідомістю, зокрема, шляхом 
поширення недостовірної, неповної 
або упередженої інформації [1].

У даному законі відсутнє тракту-
вання загроз інформаційній безпеці, 
але було визначено поняття «загрози 
національній безпеці» як наявні та 
потенційно можливі явища і чинни-
ки, що створюють небезпеку життєво 
важливим національним інтересам 
України (ст. 1); З огляду на врегулю-
вання завдань забезпечення свобо-
ди слова та інформаційної безпеки, 
кібербезпеки та кіберзахисту, можна 
зробити висновок, що це одно поряд-
кові і відмінні категорії, як і відповідні 
їм загрози.

У свою чергу, у Законі України 
«Про національну безпеку України» 
від  21.06.2018  №  2469-VIII. Закріпле-
но визначення «загрози національній 
безпеці України» –явища, тенденції 
і чинники, що унеможливлюють чи 
ускладнюють або можуть унеможли-
вити чи ускладнити реалізацію наці-
ональних інтересів та збереження на-
ціональних цінностей України. Вони 
згідно п. 5. ст. 3, як і відповідні пріо-
ритети державної політики у сферах 
національної безпеки і оборони, ви-
значаються у Стратегії національної 
безпеки України, Стратегії воєнної 
безпеки України, Стратегії кібербез-
пеки України, інших документах з пи-
тань національної безпеки і оборони, 
які схвалюються Радою національної 

безпеки і оборони України і затвер-
джуються указами Президента Украї-
ни [2].

Закон України «Про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України» 
від 5 жовтня 2017  року  № 2163-VIII 
більше уваги приділяє питаню гагроз 
у даній сфері. Зокрема, індикатори кі-
берзагроз визначаються як показники 
(технічні дані), що використовуються 
для виявлення та реагування на кі-
берзагрози. Кіберзагроза –наявні та 
потенційно можливі явища і чинни-
ки, що створюють небезпеку життєво 
важливим національним інтересам 
України у кіберпросторі, справляють 
негативний вплив на стан кібербез-
пеки держави, кібербезпеку та кібер-
захист її об’єктів. Тут розкриваються 
поняття кіберінцидентів та кібератак, 
кіберзлочинів (комп’ютерних злочи-
нів), кібертероризму і- кібершпигун-
ства тощо. [3]. 

У Доктрині інформаційної без-
пеки України», затвердженій Указом 
Президента України №47/2017 від 25 
лютого 2017 року перелічено актуаль-
ні загрози національним інтересам та 
національній безпеці України в інфор-
маційній сфері.:

• здійснення спеціальних ін-
формаційних операцій, спрямованих 
на підрив обороноздатності, демора-
лізацію особового складу Збройних 
Сил України та інших військових фор-
мувань, провокування екстреміст-
ських проявів,

• підживлення панічних на-
строїв, загострення і дестабілізацію 
суспільно-політичної та соціально-е-
кономічної ситуації, розпалювання 
міжетнічних і міжконфесійних кон-
фліктів в Україні;



289

• проведення державою-агресо-
ром спеціальних інформаційних опера-
цій в інших державах з метою створен-
ня негативного іміджу України у світі;

• інформаційна експансія дер-
жави-агресора та контрольованих нею 
структур, зокрема шляхом розширен-
ня власної інформаційної інфраструк-
тури на території України та в інших 
державах;

• інформаційне домінування 
держави-агресора на тимчасово оку-
пованих територіях;

• недостатня розвиненість наці-
ональної інформаційної інфраструк-
тури, що обмежує можливості України 
ефективно протидіяти інформаційній 
агресії та проактивно діяти в інформа-
ційній сфері для реалізації національ-
них інтересів України;

• неефективність державної ін-
формаційної політики, недосконалість 
законодавства стосовно регулювання 
суспільних відносин в інформаційній 
сфері, невизначеність стратегічного 
наративу, недостатній рівень меді-
а-культури суспільства;

• поширення закликів до ради-
кальних дій, пропаганда ізоляціоніст-
ських та автономістських концепцій 
співіснування регіонів в Україні . [4].

Як бачимо, автори Доктрини, при 
виділенні загроз інформаційній без-
пеці держави, використали той самий 
підхід, що і до визначення національ-
них інтересів в інформаційній сфері, 
тобто наявні повторення, неповнота 
переліку, термінологічна невизначе-
ність, донесення однієї думки за раху-
нок різних формулювань тощо. Напри-
клад, декілька разів використовується 
поняття спеціальних інформаційних 
операцій, при цьому у національно-
му законодавстві це поняття не роз-

кривається і стає незрозумілим, чому 
загрозою визнаються лише спеціальні 
інформаційні операції. Крім того, при 
характеристиці першої загрози, роз-
робники Доктрини не вказали від кого 
вона походить, напевно, мається на 
увазі РФ, однак при констатації наяв-
ності загрози, особливо у доктриналь-
ному документі, бажано чітко вказу-
вати джерело її походження. Те саме 
стосується і формулювання загрози – 
«поширення закликів до радикальних 
дій, пропаганда ізоляціоністських та 
автономістських концепцій», не уточ-
нюється від кого походить ця загроза. 
В цілому ж закріплені у Доктрині поло-
ження щодо спеціальних інформацій-
них операції описують одну і ту саму 
загрозу – перманентну інформаційну 
війну РФ проти України, що здійсню-
ється різними засобами як в україн-
ському національному інформаційно-
му просторі так і в глобальному.

Що стосується термінологічної не-
визначеності, то розробники Доктрини 
інформаційної безпеки України дуже 
вільно оперують поняттями, зміст яких 
у законодавчих актах не розкриваєть-
ся. Зокрема використовуються поняття 
інформаційної експансії та інформа-
ційного домінування без врахування 
особливостей їх співвідношення, яке 
наявне у науковій літературі. 

Так, інформаційна експансія  – це 
діяльність із досягнення національних 
інтересів методом безконфліктного 
проникнення в інформаційну сферу а 
метою:

• поступової, плавної, непоміт-
ної для суспільства зміни системи со-
ціальних відносин за зразком системи 
джерела експансії;

• витіснення положень національ-
ної ідеології і національної системи цін-
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ностей і заміщення їх власними цінно-
стями й ідеологічними установками;

• збільшення ступеня свого 
впливу та присутності, встановлення 
контролю над стратегічними інфор-
маційними ресурсами, інформацій-
но-телекомунікаційною структурою і 
національними ЗМІ;

• нарощування присутності влас-
них ЗМІ в інформаційній сфері об’єкта 
проникнення і тому подібне [5].

При цьому, за критеріями масш-
табності, інтенсивності та характеру 
засобів, інформаційна експансія за-
ймає найнижчий рівень інформацій-
ного протиборства, тоді як до найви-
щого рівня відносять інформаційну 
війну. 

Водночас, як випливає з наведено-
го визначення інформаційної експан-
сії, саме інформаційне домінування є 
однією з її цілей, і, відповідно, наслід-
ком такої експансії. Таким чином, ін-
формаційне домінування е складовою 
інформаційної експансії, тому є невір-
ним виділення інформаційної експан-
сії та інформаційного домінування як 
окремих загроз.

Певні питання викликає і відне-
сення авторами Доктрини до загроз 
таких проблем, як недосконалі зако-
нодавство та інформаційна інфра-
структура, неефективність державної 
інформаційної політики та недостат-
ній рівень медіа-культури суспільства. 
Враховуючи те, що мова йде про за-
грози інформаційній безпеці держави, 
яка є складовою національної безпе-
ки, то в умовах гібридної війни з РФ, 
особи, які відповідальні за виникнен-
ня вказаних загроз, вочевидь, мають 
нести і кримінальну відповідальність. 
Однак, на практиці закріплення вказа-
них загроз у Доктрині інформаційної 

безпеки України не викликало належ-
ної реакції ані з боку громадянського 
суспільства, ані з боку державних ор-
ганів.

На наш погляд, недоліки аналізу 
загроз інформаційної безпеки, що ви-
кладені у Доктрині, також зумовлені 
відсутністю відповідного переліку за-
гроз у профільному законі. На сьогод-
ні, більш детальний перелік загроз в 
інформаційній сфері, представлений у 
Стратегії національної безпеки Украї-
ни (далі – Стратегія), яка була введена 
у дію Указом Президента № 287/2015 
від 26.05.2015 р.

Відповідно до п. 3.6. Стратегії  за-
грозами інформаційній безпеці є: 
ведення інформаційної війни проти 
України; відсутність цілісної комуні-
кативної політики держави, недостат-
ній рівень медіа-культури суспільства. 
Згідно з п. 3.7. Стратегії загрозами 
кібербезпеці і безпеці інформацій-
них ресурсів виступають: уразливість 
об’єктів критичної інфраструктури, 
державних інформаційних ресурсів 
до кібератак; фізична і моральна за-
старілість системи охорони державної 
таємниці та інших видів інформації 
з обмеженим доступом. Пунктом 3.8. 
Стратегії визначені загрози безпе-
ці критичної інфраструктури, а саме: 
критична зношеність основних фон-
дів об’єктів інфраструктури України 
та недостатній рівень їх фізичного 
захисту; недостатній рівень захище-
ності критичної інфраструктури від 
терористичних посягань і диверсій; 
неефективне управління безпекою 
критичної інфраструктури і систем 
життєзабезпечення [6].

Отже, п.п. 3.6., 3.7, та 3.8. Стратегії 
присвячені загрозам інформаційній 
безпеці, загрозам кібербезпеці і безпе-
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ці інформаційних ресурсів та загрозам 
безпеці критичної інфраструктури. На 
наш погляд, поділ загроз на вказані 
групи не є вдалим, оскільки не врахо-
вано структуру механізму забезпечен-
ня інформаційної безпеки держави 
та місце елементів у ньому. Зокрема, 
загрози інформаційній безпеці є ши-
роким поняттям, яке включає загрози 
кібербезпеки, інформаційної інфра-
структури тощо. Водночас складовою 
інформаційної інфраструктури є кри-
тично важлива інформаційна інфра-
структура. Разом з тим, аналіз загроз 
в інформаційній сфері, закріплений у 
Стратегії, є більш ґрунтовним. На наш 
погляд, доцільно було б його врахувати 
при розробці Доктрини інформацій-
ної безпеки України. Адже, враховую-
чи принцип загального і спеціального 
нормативного акту, спеціальний, док-
тринальний документ повинен місти-
ти всебічний та повний аналіз стану 
інформаційної безпеки, в тому числі і 
в аспекті існуючих загроз.

Таким чином, на підставі вивчен-
ня положень Доктрини інформацій-
ної безпеки України, закріплені у ній 
загрози інформаційної сфери можна 
класифікувати за джерелом походжен-
ня на зовнішні та внутрішні.

Зовнішні загрози:  – проведення 
державою-агресором спеціальних ін-
формаційних операції проти України, 
як на її території, так і поза її межа-
ми;  – інформаційна експансія та ін-
формаційне домінування держави-а-
гресора.

Внутрішні загрози включають : 
недостатню розвиненість національ-
ної інформаційної інфраструктури; 
неефективність державної інформа-
ційної політики; недосконалість за-
конодавства; невизначеність страте-

гічного наративу; недостатній рівень 
медіа-культури суспільства; поширен-
ня закликів до радикальних дій, про-
паганда ізоляціоністських та автоно-
містських концепцій співіснування 
регіонів в Україні.

Наведена класифікації загроз чіт-
ко вказує на помилковий аналіз си-
туації у сфері інформаційної безпеки 
держави, що був проведений автора-
ми Доктрини інформаційної безпеки 
України. В умовах гібридної війни, не 
є правильним у профільному доктри-
нальному документі зазначати лише 
про дві загрози, що походять з боку 
держави-агресора, та зазначати про 
шість внутрішніх загроз, які створю-
ються самим органами державної вла-
ди та суспільством. Така оцінка ситу-
ації знижує ефективність механізму 
забезпечення інформаційної безпеки.

Не можна не згадати суб’єктів ме-
ханізму забезпечення інформаційної 
безпеки, якими виступає особа, сус-
пільство (його певні групи чи об’єд-
нання) та держава (в цілому, окремі 
державні органи та органи місцевого 
самоврядування). У Доктрині інфор-
маційної безпеки України суб’єкти 
прямо не визначаються, але аналіз 
Розділу Доктрини щодо механізму її 
реалізації дозволяє виділити таких 
суб’єктів забезпечення інформаційної 
безпеки держави, як-то: Рада націо-
нальної безпеки і оборони України; 
Кабінет Міністрів України; Міністер-
ство інформаційної політики Украї-
ни; Міністерство закордонних справ 
України; Міністерство оборони Укра-
їни; Міністерство культури України; 
Державне агентство України з питань 
кіно; Національна рада України з пи-
тань телебачення і радіомовлення; 
Державний комітет телебачення і ра-
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діомовлення України; Служба безпеки 
України; Розвідувальні органи Укра-
їни; Державна служба спеціального 
зв’язку та захисту інформації України; 
Національний інститут стратегічних 
досліджень.

Зокрема, на Міністерство інформа-
ційної політики України покладені в 
установленому порядку організація та 
забезпечення моніторингу загроз на-
ціональним інтересам і національній 
безпеці в інформаційній сфері тощо [5]. 

З наведеного переліку випливає, 
що у Доктрині визначені суб’єкти за-
безпечення інформаційної безпеки  – 
державні органи, а відповідні суб’єкти 
на рівні суспільства та особи не зга-
дуються. Прикметно, що у Доктрині 
інформаційної безпеки РФ окремий 
пункт присвячений переліку суб’єктів, 
які складають організаційну основу 
системи забезпечення інформаційної 
безпеки, зокрема визначено 12 таких 
суб’єктів та 12 учасників системи у цій 
сфері [7]. 

Можна погодитись з В.О. Деми-
денко, Н.В. Камінською у тому, що 
важливим є покладення відповідних 
повноважень, а також відповідаль-
ності на інші органи публічної влади 
центрального, регіонального і локаль-
ного рівнів, зокрема, органи місце-
вого самоврядування у законодавстві 
України в даній сфері [8-9]. На наш 
погляд, чим чіткіше встановлено коло 
суб’єктів забезпечення інформаційної 
безпеки, тим краще розуміння упов-
новаженими суб’єктами механізму та-
кого забезпечення, і, як наслідок, під-
вищення його ефективності.

Отже, аналіз деяких норматив-
но-правових актів демонструє відсут-
ність на законодавчому рівні поняття 
загроз інформаційній безпеці держав. 

Тому варто звернутись до доктри-
нальних джерел, енциклопедичних 
та інших наукових видань. Найбільш 
широко загрози інформаційним ре-
сурсам розглядають як потенційно 
можливі випадки природного, техніч-
ного або антропогенного характеру, 
які можуть спричинити небажаний 
вплив на інформаційну систему, а та-
кож на інформацію, що зберігається 
в ній. Виникнення загрози, тобто від-
находження джерела актуалізації пев-
них подій у загрози характеризується 
таким елементом як уразливість. Саме 
за наявності вразливості як певної ха-
рактеристики системи і відбувається 
активізація загроз. А самі загрози за 
своєю суттю відповідно до теорії мно-
жин є невичерпними, а отже й не мо-
жуть бути піддані повному описові у 
будь-якому дослідженні [10].

Загроза (англ.  threat)  – будь-які 
обставини або події, що можуть бути 
причиною порушення політики без-
пеки інформації і/або нанесення 
збитків автоматизованій системі. 
Спробу реалізації загрози називають 
«атакою». Загроза безпеці інформації 
(англ.  security threat) – загрози  викра-
дення, зміни або знищення інформа-
ції. Вони бувають випадковими або 
навмисними. [11]. До загроз інфор-
маційній безпеці системі управління 
національною безпекою належать: 
розкриття інформаційних ресурсів; 
порушення їх цілісності; збій в роботі 
самого обладнання. Через їх чисель-
ність відповідно до загальної класи-
фікації загроз національній безпеці, 
виокремлюють загрози інформацій-
ній безпеці за різними критеріями.

За джерелами походження:  – при-
родного походження (масове руй-
нування через природні катаклізми 
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каналів зв’язку), – техногенного похо-
дження (аварії на інженерних мережах 
і спорудах життєзабезпечення, аварії 
головних серверів системи управління 
національною безпекою тощо)  – ан-
тропогенного походження (помилко-
вий запуск програми, (не)навмисне 
допущення через недотримання пра-
вил безпеки роботи в Інтернеті інста-
ляції закладок тощо).

За характером реалізації: – реаль-
ні (активізація шляхів дестабілізації 
є неминучою і не обмежена часом 
і простором);  – потенційні (шляхи 
дестабілізації можливі за певних умов 
середовища функціонування органів 
публічної влади);  – здійснені (загро-
зи втілені у життя); – уявні (умовні чи 
схожі з існуючими, але такими не є). 

За ступенем гіпотетичної шко-
ди:  – загроза (явні чи потенційні дії, 
які ускладнюють або унеможливлюють 
реалізацію національних інтересів у 
інформаційній сфері і створюють не-
безпеку для системи управління націо-
нальною безпекою, життєзабезпечення 
її системостворюючих елементів); – не-
безпека (безпосередня дестабілізація 
функціонування системи управління 
національною безпекою).

За ймовірністю реалізації:  – віро-
гідні (за виконання певного комп-
лексу умов обов’язково настануть., 
наприклад, оголошення атаки інфор-
маційних ресурсів, що передує влас-
не атаці); – неможливі (за виконання 
певного комплексу умов ніколи не 
настануть, переважно мають більш де-
кларативний характер, не підкріпле-
ний реальною і навіть потенційною 
можливістю здійснити проголошені 
наміри, вони здебільшого мають за-
лякуючий характер);  – випадкові (за 
виконання певного комплексу умов 

протікають по-різному, їх аналізують 
за допомогою методів дослідження 
операцій, зокрема теорії ймовірно-
стей і теорії ігор, які вивчають законо-
мірності у випадкових явищах).

За рівнем детермінізму: випадкові 
(загрози, які можуть трапитися або не 
трапитися – загрози хакерів дестабілі-
зувати інформаційній системи органів 
влади), закономірні (загрози стійкого, 
повторюваного характеру, зумовлені 
об’єктивними умовами існування та 
розвитку системи інформаційної без-
пеки, – численні атаки хакерів на офі-
ційні сайти ФБР, ЦРУ США) [10-12].

Цей перелік, звісно, можна про-
довжувати, але очевидний наступний 
висновок. Так, поняття загрози роз-
глядаються переважно абстрактно або 
спрощено, подекуди звужено, відірвано 
від контексту поняття «інформаційна 
безпека» і майже не пов’язано із контек-
стом родового поняття «загроза». 

Загрози інформаційній безпеці 
України розглядаються нами як де-
термінуючі фактори, що зумовлюють 
і породжують негативні явища, які 
посягають на національні інтереси в 
інформаційній сфері, організацію та 
функціонування національного ін-
формаційного простору загалом. Вони 
мають або можуть мати широкомасш-
табне значення, пов’язані із ризиками 
і небезпеками в інших сферах. 

Так, у законодавстві України регла-
ментовані загрози національній без-
пеці України на сучасному етапі роз-
витку нашого суспільства і держави 
існують у зовнішньополітичній сфері, 
у сфері державної безпеки, у воєнній 
сфері та сфері безпеки державного 
кордону України, у внутрішньополі-
тичній сфері, в економічній сфері, у 
соціальній та гуманітарній сферах, у 
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науково-технологічній сфері, у сфе-
рі цивільного захисту, в екологічній 
сфері, в інформаційній сфері. Безпо-
середньо детермінують посягання на 
інформаційну безпеку, так само як і 
на державний суверенітет і територі-
альну цілісність держави України такі 
загрози як претензії з боку інших дер-
жав світу, глобалізація світових відно-
син і зосередження важелів впливу на 
світові процеси в руках окремих осіб 
або груп, прояв сепаратизму і нама-
гання автономізації за етнічною озна-
кою окремих регіонів України/ Усі інші 
загрози національній безпеці України 
можуть прямо і не створювати небез-
пеку посягання, але тією чи іншою 
мірою підривають ці фундаментальні 
цінності держави та суспільства [13].

Слід підкреслити, що загрози ін-
формаційній безпеці держави вихо-
дять за межі географічних кордонів 
держав, посягають на національний 
інформаційний простір, але можуть 
мати транскордонні чи глобальні не-
гативні наслідки.

Висновки. Необхідність подаль-
шого вивчення і розроблення чітко-
го поняття «загроза» є нагальною і 
має бути спрямована на формування 
ефективної і реальної системи моні-
торингу та управління загрозами, та 
іншими ризиками для інформаційної 
безпеки держави.

З метою попередження і проти-
дії існуючим та ймовірним загрозам 
інформаційній безпеці стратегічне 
завдання держави потягає у створенні 
та функціонуванні механізму забез-
печення інформаційної безпеки. Він 
передбачає послідовну системну ді-
яльність, сукупність заходів і держав-
но-правових інституцій, що покликані 
гарантувати безперешкодну реаліза-

цію національних інтересів держави 
в інформаційній сфері, відповідних 
інтересів людини і суспільства, попе-
редження інформаційних конфліктів 
та оперативне їх подолання. Врахову-
ючи активну глобалізацію інформа-
ційно-комунікаційних мереж важливо 
не тільки державам, а й міжнародним 
організаціям долучатись до співпраці 
у напрямі протидії різноманітним ви-
дам інформаційної агресії.
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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 рецензування і перевірку на дотримання правил академічної 
доброчесності та редакційно-видавничої етики.

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

1. Стаття.
2. Заява.
3. Відомості про автора і співавторів.
4. 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 файлу з електронною версією статті повинно обов’язково містити 
прізвище та ім’я автора.

Підготовка наукової статті
Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого 

наукового дослідження і обґрунтування отриманих наукових результатів з 
метою статті, які раніше не публікувалася в інших виданнях і не розглядалися 
редакційними колегіями інших видавництв.

Вимоги до оформлення статті:
– в лівому верхньому кутку першої сторінки відзначається шифр УДК 

(напівжирним)
– прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна 

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

– текст статті повинен бути структурований відповідно до Постанови президії 
ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05 / 1 «Про підвищення вимог до фахових 
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видань, внесених до переліків ВАК України», де зазначено, що до опублікування 
у фахових виданнях приймаються тільки наукові статті, які мають такі обов’язкові 
елементи (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 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

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

отриманих наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку;
– список використаних джерел;
– References (транслітерація) оформляється відповідно до стандарту АРА.

Технічні вимоги:
текст статті повинен бути набраний на комп’ютері (редактор WORD (версія 1998-

2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman №14 з міжрядковим інтервалом 1,5, 
залишаючи береги: зліва – 3 см, праворуч – 1,5 см, зверху та знизу – 2 см.

Не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих 
схем, малюнків, таблиць і т.д.

Оформлення списку літератури:
1. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно 

до порядку звернення до них в тексті. Посилання на джерело подається в 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. Загальні вимоги та правила складання »;

3. Список літератури англійською мовою повинен бути оформлений за 
міжнародними бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-
guide/apa/). 

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