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ПЕРЕДМОВА 

Події останніх років стали доволі знаковими для усіх, хто пе-
реймається проблемами децентралізації та місцевого самовряду-
вання: практиків, науковців, експертів, політиків та ін. Адже три-
вають процеси об’єднання територіальних громад, започатковано 
реформу адміністративно-територіального устрою, відбулися іс-
тотні зміни у сфері фінансового забезпечення місцевого самовря-
дування. На часі зміни до Конституції України щодо терито-
ріальної організації та децентралізації влади. 

Втім діалог між центральною владою та громадянським сус-
пільством щодо майбутньої конституційної моделі місцевого само-
врядування відбувається у доволі напруженій атмосфері. Напруже-
ною є і дискусія щодо змісту конституційно-проєктних ініціатив у 
частині щодо децентралізації у науково-експертному середовищі. 
Попереду – обговорення у парламенті відповідних (багато у чому 
доленосних для суспільства і держави) змін до Конституції 
України. 

Отже питання реформування конституційної моделі місцево-
го самоврядування та децентралізації влади загалом набувають 
стратегічного значення в сучасних умовах державотворення. На 
шляху демократичних процесів був та залишається цілий комплекс 
політичних, економічних, соціальних, кадрових, психологічних та 
інших перепон. Адже реальна, дієздатна муніципальна влада пе-
редбачає не лише конституційно-правове визнання прав територіа-
льних громад, декларування самостійності місцевого самовряду-
вання у розв’язанні питань місцевого значення, не тільки закріп-
лення правових, соціальних та інших гарантій цієї самостійності, 
встановлення функцій та компетенції місцевого самоврядування, а 
й створення правових, організаційних, економічних, соціальних, 
кадрових та інших умов для реалізації її завдань та функцій. 

Системний характер муніципальної влади, її взаємозв’язків із 
державною владою та іншими інститутами політичної системи 
суспільства об’єктивно вимагає не тільки концептуального аналізу 
генезису інститутів місцевого самоврядування в історичній ретро-
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спективі та виявлення чинників і умов становлення, системних і 
функціональних характеристик муніципальної влади в сучасній 
Україні, а усебічного доктринального осмислення перспективного 
розвитку муніципальної демократії та децентралізації публічної 
влади в контексті конституційної, адміністративної, адміністратив-
но-територіальної та інших реформ, які декларуються та ініцію-
ються впродовж останніх років. 

Про актуальність цього дослідження свідчить низка факто-
рів. Насамперед, важливість проблематики формування та розвитку 
місцевого самоврядування, реалізації його конституційних прин-
ципів обумовлена нагальними потребами практики, утвердженням 
такої глобальної тенденції як децентралізація влади, демократиза-
ція суспільних процесів, що поступово, але невідворотно охоплює 
собою дедалі помітніший масив у демократичних країнах світу, 
розгортається на теренах Україні все з більшою активністю і перс-
пективою. 

Фундаментальним принципом проведення сучасних демок-
ратичних реформ проголошується децентралізація влади. Адже 
реальне місцеве самоврядування та самоорганізація територіальних 
громад – це конкретний крок щодо подальшої лібералізації управ-
ління на місцях, пов’язаний з розв’язанням проблем формування 
громадянського суспільства та соціальної, правової, демократичної 
держави, посиленням захисту прав людини, їх практичною реаліза-
цією. «Децентралізація – це історія великого успіху багатьох гро-
мад в Україні, і держава має привертати до цього увагу», – зазначає 
Президент України Володимир Зеленський. На його переконання, 
«якщо успішні громади ще й навчать інших, як діяти, як ефективно 
керувати спільним, то це буде історією успіху всієї нашої держа-
ви». 

Тому актуальність глибокого осмислення проблематики де-
централізації влади та місцевого самоврядування як з погляду гене-
зису, організації та діяльності його інститутів, так і міжнародних 
принципів і стандартів, має не лише науково-методологічне і полі-
тико-ідеологічне, але й важливе соціально-практичне значення. 
Усвідомлення феномену децентралізації через призму міжнародних 
стандартів та фундаментальних принципів, зафіксованих у них, 
передусім принципів Європейської Хартії місцевого самоврядуван-
ня, у повному обсязі дає змогу знайти адекватні напрями і форми 
розвитку демократії на сучасному етапі. 
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Процес становлення місцевого самоврядування, реалізації 
його засад та функціонування його інститутів в усі часи 
пов’язувався або з опором суспільства державній владі, конфлікта-
ми з її інститутами, або ж взаємодією з нею, внаслідок чого форму-
ється авторитарний чи демократичний стиль суспільно-політичного 
життя і управління, утверджується різний рівень свободи людини. 
Зрозуміло, кожна демократична держава об’єктивно має бути заці-
кавленою в утвердженні місцевого самоврядування та прав терито-
ріальних громад на самостійне розв’язання питань місцевого зна-
чення. 

Важливим є також і те, що для цього у конституційному ме-
ханізмі публічної влади держава та громадянське суспільства ма-
ють об’єднати свої зусилля щодо досягнення спільних завдань та 
цілей, які обумовлюють загальний зміст і спрямованість їхньої 
діяльності – права людини, їх реалізація та захист.  

Для сучасної України ця проблематика децентралізації влади 
є більш ніж актуальною. Розв’язання проблеми взаємодії суспіль-
ства й держави, що перебувають на черговому етапі своєї консти-
туційно-правової модернізації, постає як складова визначення зага-
льної перспективи суспільно-політичного розвитку. Адже проблема 
ефективного функціонування органів публічної влади та станов-
лення дієздатних територіальних громад в Україні не може бути 
розв’язаною без докорінного реформування конституційно-
правового статусу та засад діяльності місцевого самоврядування. 
Саме на конституційному рівні закріплюється принцип визнання та 
гарантування місцевого самоврядування, зафіксовані базові засади 
організації та функціонування його системи, по суті встановлено 
параметри національної муніципальної моделі. 

На наше переконання, однією з концептуальних засад реалі-
зації відповідних державницьких завдань та цілей має бути націо-
нальна муніципальна доктрина. Це актуалізує необхідність прове-
дення системного дослідження процесів децентралізації влади в 
сучасній Україні, враховуючи зарубіжний досвід, можливості та 
перспективи його запозичення та впровадження у вітчизняну прак-
тику муніципального будівництва, дотримуючись принципів кла-
сичного конституціоналізму та демократії. 

У підготовці монографії взяли участь вчені-правознавці Ін-
ституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Інсти-
туту законодавства Верховної Ради України, Львівського націона-
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льного університету ім. Івана Франка, Львівського державного 
університету внутрішніх справ, низки інших вищих юридичних 
закладів освіти та фахівці-практики. Це дало змогу широко висвіт-
лити комплекс проблем, що стосуються децентралізації та розвитку 
місцевого самоврядування в Україні. У ній сформульовано чимало 
пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення законо-
давства про місцеве самоврядування та практики його застосуван-
ня. Це особливо важливо в сучасний період реформування Консти-
туції України, вдосконалення системи місцевого самоврядування та 
механізму реалізації його повноважень. 

Сподіваюсь, що вихід у світ цієї книги сприятиме розвитку 
наукової дискусії щодо перспектив реформи децентралізації влади 
в Україні у світлі зарубіжного досвіду для використання результа-
тів дослідження у діяльності територіальних громад та інших 
суб’єктів місцевого самоврядування, а також практиці законотво-
рення та муніципальної правотворчості. 

 
Юрій Шемшученко, 

академік НАН України, 
Заслужений діяч науки і техніки України 
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Розділ перший 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
_____________________________________________________________ 

 
 

1.1. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ:  
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ТА ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ  
 
 
Розв’язання проблематики децентралізації публічної влади є 

однією з опорних настанов, основоположних засад та пріоритетних 
завдань демократичної правової державності, – тому об’єктивація, 
актуалізація, контекстуалізація її дослідження не викликає ніяких 
сумнівів. У методологічному аспекті необхідно розуміти, що про-
цес децентралізації публічної влади, який проявляється не стільки в 
механістичній децентралізації (тобто передачі повноважень з ви-
щого рівня публічного управління на нижчий рівень), скільки в 
перманентній «повзучій» деконцентрації повноважень органів пуб-
лічної влади – тобто, у передачі їх з одного, вищого рівня публіч-
ного управління, у власні повноваження органів управління нижчо-
го рівня, – зачіпає всі рівні публічної влади в державі (див. ст. 5 
Конституції України1) – як рівень публічної державної влади, так і 
рівень публічної самоврядної (муніципальної) влади. Також треба 
мати на увазі, що якщо перший напрямок децентралізації впрова-
джується в межах конституційної і адміністративної реформ, то 
другий – в межах конституційної, адміністративної та муніципаль-
ної реформ. Тому можна стверджувати, що реформа щодо децент-
ралізації публічної влади, а точніше її повноважень, має системний 
і комплексний характер, вона детермінована об’єктивними тенден-

1 Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради Украї-
ни 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 
Ст. 141. 
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ціями розвитку національної державності та реалізується в рамках 
насамперед конституційної реформи через проведення новацій у 
сфері адміністративної та муніципальної реформ. Треба відзначити, 
що такий комплексний підхід володіє кумулятивним та мультиплі-
кативним ефектами щодо розвитку і вдосконалення не тільки всієї 
системи суб’єктів публічної влади, а й всієї системи суб’єктів та 
органів місцевого самоврядування, що забезпечує наведеним ре-
формам характер революційної трансформації, а також надає їм 
планомірного, багаторівневого, але одночасно і прозорого харак-
теру. 

Муніципальна реформа в Україні зумовлена об’єктивними 
обставинами демократизації державного та суспільного життя. Її 
основоположною телеологічною домінантою є розв’язання склад-
ного і суперечливого системного комплексу задач щодо забезпе-
чення становлення і розвитку самоврядування територіальних гро-
мад, формування їх оптимальності в територіальному вимірюванні 
та спроможності (реальної правосуб’єктності) в організаційному, 
нормативному та ресурсному розумінні, а також підвищення ефек-
тивності управління на місцях та на державному рівні, і внаслідок 
цього, – розвиток сіл, селищ, міст і територій, – в яких існують і 
функціонують оптимізовані у кількісних та якісних показниках, 
супровідній функціонально-діяльнісній та забезпечувальній компе-
тенційно-правосуб’єктній парадигмі територіальні громади та ор-
гани, що ними формуються – органи місцевого самоврядування. 

Якщо докладніше розглядати, що саме дає муніципальна ре-
форма в Україні, то можна дійти таких висновків: 

А) місцевому самоврядуванню як рівню публічної влади: 
– новий «управлінський дизайн» публічній владі та «новий 

подих» державному і муніципальному управлінню у контекстуалі-
зації його модифікації та істотного посилення демократизації 
(стратегічно-управлінська складова. – Авт.)  

– дає змогу визначити національну модель місцевого само-
врядування (ідентифікаційно-конституювальна правостворювальна 
складова. – Авт.); 

– додаткову конституційно-правову та законодавчу конфігу-
рацію і легалізацію місцевого самоврядування (нормативно-
легалізаційна складова. – Авт.); 
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– соціальну та політичну легітимацію місцевого самовряду-
вання в суспільстві та серед жителів-членів територіальних громад 
(загально-легітимаційна складова. – Авт.); 

– детермінування і вдосконалення місцевого самоврядування 
як самостійного та відносно автономного рівня публічної влади 
(ідентифікаційна складова. – Авт.); 

– додаткове визнання та вдосконалення місцевого самовря-
дування як соціально-нормативного простору, в якому триває жит-
тєвий цикл людини (екзистенційно-просторова складова. – Авт.); 

– інтенсифікація формування і вдосконалення сфери місце-
вого самоврядування як простору, де здійснюється загальна соціа-
лізація та правова соціалізація людини (загально-соціально і спеці-
ально-соціальна складові. – Авт.); 

– інтенсифікація процесів щодо визначення об’єктної основи 
місцевого самоврядування в контекстуалізації питань місцевого 
значення (загально-об’єктна складова. – Авт.);  

– вдосконалення сфери місцевого самоврядування як соціа-
льного простору, де виникають, формуються та реалізуються ати-
тюди, екзистенційні устремління, потреби та інтереси людини (ін-
ституційно-особистісна складова. – Авт.); 

– формування сфери місцевого самоврядування як сфери ко-
нотації і реалізації конституційно-правового статусу людини (нор-
мативно-гуманістична складова. – Авт.); 

– формування і вдосконалення місцевого самоврядування як 
сфери стимулювання прояву і практичної реалізації муніципальних 
прав людини (муніципально-статусна складова. – Авт.); 

– інтенсифікація процесів щодо становлення міжнародної 
правосуб’єктності місцевого самоврядування (міжнародно-правова 
складова. – Авт.); 

– затвердження муніципалізму – як системи муніципальних 
ідей та фундаментальних принципів місцевого самоврядування, 
порядку його організації та функціонування, сукупності інститутів, 
що забезпечують реалізацію і захист прав людини на локальному 
рівні, а також механізмів, які традиційно використовуються для 
обмеження державної влади2 (муніципально-ідеологічна складова. 
– Авт.); 

2 Батанов О. В. Муніципалізм як категорія сучасного муніципального 
права: постановка проблеми. Часопис Київського університету права. 2009. 
№ 4. С. 104. 
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– у підсумку, формування правового простору місцевого са-
моврядування (муніципально-просторова складова. – Авт.). 

Б) органам місцевого самоврядування: 
– розмежування компетенційних повноважень між різними 

рівнями публічної влади – публічної державної та публічної самов-
рядної (муніципальної) влад, а також між різними рівнями (локаль-
ний, регіональний) місцевого самоврядування (визначально-
компетенційна складова. – Авт.); 

– формування власної компетенції органів місцевого самов-
рядування (індивідуально-компетенційна складова. – Авт.);  

– формування структур виконавчих органів місцевого самов-
рядування на регіональному та субрегіональному (районному в 
області) рівнях місцевого самоврядування (структурова складова. – 
Авт.); 

– формування належної, достатньої та оптимальної компе-
тенційної бази завдяки передачі делегованих повноважень вико-
навчої влади у власні повноваження органів місцевого самовряду-
вання (трансформаційно-компетентна складова. – Авт.); 

– належне ресурсне забезпечення діяльності органів місцево-
го самоврядування (ресурсно-забезпечувальна складова. – Авт.); 

– інтенсифікація діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня щодо створення комплексу муніципальних послуг для користу-
вання жителями-членами територіальної громади (муніципально-
обслуговуюча складова. – Авт.); 

– інтенсифікація процесів щодо самостійного ініціативно-
явочного і експериментального визначення органами місцевого 
самоврядування оптимального переліку питань місцевого значення, 
в яких вони є та можуть бути компетентними (муніципально-
об’єктна складова. – Авт.); 

– поява додаткових можливостей організаційного, норматив-
ного та організаційного порядку для формування локального сис-
темного комплексу місцевого господарства (локально-господарча 
складова. – Авт.); 

– поява реальних можливостей у органів місцевого самовря-
дування, що підкріплені відповідними і належними ресурсами, для 
представництва інтересів територіальних громад та її членів, а та-
кож для розв’язання питань місцевого значення (муніципально-
представницька складова. – Авт.); 
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– поява більшої самостійності у прийнятті рішень на вико-
нання інтересів та потреб територіальних громад, а також істотне 
розширення кола дискреційних повноважень3 (муніципально-
дискреційна складова. – Авт.); 

– поява додаткових можливостей щодо створення локальної 
системи міжнародної співпраці органів місцевого самоврядування з 
аналогічними та іншими іноземними суб’єктами та створення з 
ними локального системного комплексу зовнішньоекономічної 
діяльності (муніципально-міжнародна складова. – Авт.);  

В) територіальним громадам: 
–пришвидшення набуття реальної правосуб’єктності терито-

ріальних громад (реально-статусна складова. – Авт.); 
– посилення тенденції щодо розширення комплексу муніци-

пальних послуг з розвитком територіальних громад та підвищення 
їхньої соціальної привабливості (муніципально-облігаторна скла-
дова. – Авт.); 

– зростання можливостей для використання колективістсь-
ких засад територіальних громад у використанні не тільки форм 
безпосередньої та представницької демократії, а й використання 
можливостей та процесуального потенціалу нових форм демокра-
тії – партисипаторної (демократія участі), деліберативної (прийнят-
тя рішень через досягнення «морального консенсусу»), агрегатив-
ної (прийняття рішень через об’єднання переваг в соціальне рішен-
ня через голосування), агональної (прийняття загальних рішень 
шляхом оцінки ризиків і досягнення компромісів) тощо (муніципа-
льно-демократична складова. – Авт.); 

– посилення процесів структуризації територіальних громад 
(мікрогромади, мезогромади, макрогромада) з метою повнішого 
вияву і прояву їхніх інтересів і динамічного прискорення процесів 
їхнього врахування та вирішення (муніципально-архітектонічна 
ознака. – Авт.); 

Г) жителю-члену територіальної громади: 
– створення належних умов для реалізації жителями-членами 

територіальних громад своїх атитюдів, екзистенційних устремлінь, 

3 Баймуратов М. О. Дискреційні повноваження органів місцевого само-
врядування в сфері захисту прав людини: методологічні підходи до розуміння 
та визначення / М. Баймуратов, О. Боярський // Публічне право: науково-
практичний юридичний журнал. 2019. № 2. С. 31–33. 
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потреб та інтересів людини (індивідуально-екзистенційна ознака. – 
Авт.); 

– збагачення феноменології повсякденності людини завдяки 
зростанню можливостей щодо формування її нових атитюдів, шир-
шого задоволення її екзистенційних устремлінь, потреб та інтересів 
(повсякденно-якісна ознака. – Авт.); 

– зростання якості локального індивідуального життя завдя-
ки зростанню потенційних можливостей органів місцевого самов-
рядування та територіальних громад (вітально-якісна ознака. – 
Авт.); 

– створення можливостей для оптимального становлення та 
стабільного протікання життєвого циклу людини (індивідуально-
вітальна ознака. – Авт.); 

– вдосконалення та оптимізація користування жителями-
членами територіальної громади комплексом муніципальних пос-
луг, що існують у територіальній громаді (індивідуально-побудова 
ознака. – Авт.); 

– створення можливостей для гармонійного співвідношення 
та кореляції індивідуальних, групових і колективних інтересів (му-
ніципально-координаційна ознака. – Авт.);  

– активізація процесів щодо зарахування до складу територі-
альної громади жителів, які не є громадянами патримоніальної 
держави та які володіють іншими правовими станами (муніципаль-
но-особистісна (станова) ознака. – Авт.). 

Сукупність наведених тенденцій та переваг процесів децент-
ралізації є свідченням не тільки наявності загальних системних 
інтересів місцевого самоврядування, органів місцевого самовряду-
вання, територіальних громад та жителів-членів цих спільнот в 
істотній трансформації системи публічної влади в України, а у ре-
дуктивному розумінні – їхнім тяжінням до побудови її оновленої 
демократичної моделі. 

Варто відзначити, що стратегічні наміри державної публічної 
влади щодо централізації не вирізняються постійністю, наполегли-
вістю, системністю, комплексністю, а навпаки – демонструють 
амбівалентний, хаотичний та алогічний підходи до формування 
публічної влади самоврядного (муніципального) рівня. Важливими 
чинниками такого підходу є «радянський» та «пострадянський» 
стиль мислення, в основі якого лежать субординаційні домінанти 
державного управління, підозра та недовіра до застосування демо-
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кратичних методів управління, боязнь допуску до управління ши-
роких народних мас, об’єктивна відсутність резерву для корінного 
оновлення кадрового складу державної та муніципальної служби, 
що буде носієм нового демократичного управлінського мислення 
та апологетом європейського адміністрування, а також відповідні 
індикатори олігархічного правління (кумівство, корупція, розкра-
дання державної та муніципальної власності тощо), що, на жаль, 
формують стиль і методи державного управління вже після набуття 
Україною державної незалежності та негативно впливають на його 
результативність та ефективність. 

Однак наша держава володіє могутнім потенціалом та бага-
товіковою історією застосування локальної демократії. По суті, її 
перші паростки почали проростати ще за первіснообщинного ладу. 
Стимулом було те, що людина – це соціальна істота, яка завжди 
прагнула до об’єднання у групи. Спочатку люди об’єднувались за 
родинним принципом, де головним був найстарший та найповаж-
ніший чоловік у сім’ї (pater familias), спостерігався й матріархат у 
первісних родинах.  

Об’єднання в групи мало екзистенційний характер, бо бана-
льно допомагало вижити та ефективно розподіляти обов’язки. З ча-
сом родини росли та асимілювались, сусідні племена об’єдну-
вались і створювали прототипи сучасних міст, потім з’явились усім 
відомі давньогрецькі міста-поліси з їх системою теократичного, 
авторитарного, а потім і демократичного управління. 

В історичній ретроспективі, на теренах сучасної України, ще 
за часів України-Руси існували віче, збори та інші демократичні 
локальні інститути, на розгляд яких виносили всі найважливіші 
питання життя громади. 

Середньовічна Європа надала значний поштовх розвитку 
муніципальній демократії, де за часів комунальних революцій по-
чали відображати муніципальне право в хартіях середньовічних 
міст Італії, Франції та Англії. До цього процесу було залучено і 
деякі землі сучасної України, що раніше входили до складу інших 
європейських держав. Свідченням цього є прихід на наші землі 
Магдебурзького права, що передбачало надання реальної самостій-
ності українським містам. Проте проіснувала локальна демократія 
лише до входження українських земель до складу Російської дер-
жави (останнім втратив Магдебурзьке право Київ у 1834 р.). А при-
хід більшовиків та укріплення радянської влади на території сучас-
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ної України не тільки знищив всі українські муніципальні надії, а й 
скерував всю силу державного репресивного апарату на трансфор-
мацію і модифікацію історичної пам’яті та самоврядного менталі-
тету українського народу через масові репресії проти нього та зни-
щення носіїв українських традицій – інтелігенції та селянства. 

Перші кроки відродження інститутів місцевої демократії від-
булись у останні роки існування Союзу РСР та були закріплені 
разом із прийняттям 16 липня 1990 року Декларації про державний 
суверенітет України4 та 7 грудня 1990 року закону України «Про 
місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве і регі-
ональне самоврядування»5. Стратегічний шлях на розвиток локаль-
ної демократії в державі був продовжений з прийняттям Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 
1997 року6. Але, на жаль, ці законодавчі акти закріплювали дер-
жавну теорію місцевого самоврядування та нівелювали творчий 
потенціал територіальних громад, зводячи їх правосуб’єктність до 
рівня декларативних можливостей. 

Також важливими кроками незалежної України у напрямку 
до європейських стандартів місцевого самоврядування було приєд-
нання нашої держави у 1995 році до Ради Європи7 та ратифікація 
нею Європейської хартії місцевого самоврядування 1985 року8. Але 
неякісний рівень перекладу цього важливого документу на держав-
ному рівні та його відверте невиконання як внутрішнього закону 
держави, що був прийнятий за підсумками ратифікації міжнарод-
ного договору, нівелювали всі його позитивні настанови, наслідком 

4 Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 ро-
ку // Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429. 

5 Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве і ре-
гіональне самоврядування: Закон України від 7 грудня 1990 року // Відомості 
Верховної Ради УРСР. 1991. № 2. Ст. 5. 

6 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 
1997 року // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170. 

7 Висновок № 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо 
заявки України на вступ до Ради Європи. Страсбург, 26 вересня 1995 року 
[Електронний документ]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/994_590 

8 Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: За-
кон України від 15 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. 
1997. № 38. Ст. 249. 
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чого стала суперечливість його положень як чинного закону Украї-
ни, положенням Конституції держави та її профільного закону9. 

Серед нормативних актів держави в контекстуалізації станов-
лення публічної влади та її децентралізації вагомою стала Консти-
туція України 1996 року, ст. 5 якої закріпила два рівні публічної 
влади (державної та самоврядної /муніципальної/), в ст. 140 визнала 
територіальні громади первинним суб’єктом місцевого самовряду-
вання, а в розділі ХI вперше легалізувала інститут місцевого само-
врядування – закріпивши громадівську теорію місцевого самовря-
дування. 

Якщо у сфері конституційної та законодавчої нормотворчості 
спостерігались тенденції, адекватні стратегічним настановам щодо 
демократизації державного і соціального життя, що сприяло фор-
муванню та становленню відповідної національної моделі місцево-
го самоврядування, то у сфері публічної державної влади, – її пред-
ставники демонстрували незрозумілу, несинхронну, амбівалентну 
політику щодо становлення публічної самоврядної (муніципальної) 
влади. Хоча кожна нова влада в Україні завжди декларувала потре-
бу впровадження муніципальної реформи. 

Свого часу Президент України Віктор Ющенко, стверджую-
чи, що «ми будемо нацією самоврядних громад»10, пропонував, 
щоб органи місцевого самоврядування самі писали собі закони та 
були максимально самостійними. Однак, нічого в сфері муніципа-
льного реформування в той період зроблено не було. 

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко створювала між-
відомчі робочі групи з питань реформування адміністративно-
територіального устрою та місцевого самоврядування11, які напра-

9 Панасюк С. Європейська хартія місцевого самоврядування: питання 
національної імплементації в Україні // Український часопис міжнародного 
права. 2014. № 3. С. 157-164 [Електронний документ]. – Режим доступу: https:// 
www.researchgate.net/publication/322385494_Evropejska_hartia_miscevogo_samo
vraduvanna_pitanna_nacionalnoi_implementacii_v_Ukraini 

10 Промова президента України Віктора Ющенка на Майдані, 23 січня 
2005 року // Українська правда [Електронний документ]. – Режим доступу: 
https:// www.pravda. com.ua/articles/2005/01/23/3006391/ 

11 Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань реформування 
адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування: Розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року № 714-р  
[Електронний документ]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/  
132648802 
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цьовували кроки реформи та проєкти відповідних законодавчих 
актів, за підсумками чого була затверджена Концепція реформи 
місцевого самоврядування12.  

Навіть Віктор Янукович за часів свого президентства заяв-
ляв, що децентралізація влади, збільшення надходжень до місцевих 
бюджетів є основними складовими реформи місцевого самовряду-
вання, яка зараз реалізується в Україні13. 

За президентства Петра Порошенка було зроблено впевнені 
кроки муніципальної реформації, насамперед в контексті її законо-
давчого супроводження і конституційно-правового забезпечення: 
був прийнятий закон України «Про об’єднання громад» від 5 люто-
го 2015 року14, спрямований на територіальну та ресурсну оптимі-
зацію територіальних громад, а також прийнятий Парламентом 
України в першому читанні законопроєкт про внесення змін до 
Конституції України (щодо децентралізації)15, що закріплював 
відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпе-
чення спроможності місцевого самоврядування і його органів та 
побудову ефективної системи територіальної організації влади в 
Україні, реалізацію повною мірою положень Європейської хартії 
місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності 
та фінансової самодостатності місцевого самоврядування. Також 
запам’яталась постійна участь п’ятого Президента у форумах, при-
свячених місцевому та регіональному розвитку. 

Справді, п’ятий Президент України впродовж своєї каденції 
доволі активно підтримував муніципальну реформу, а от шостий – 

12 Про схвалення Концепції реформи місцевого самоврядування: Роз-
порядження Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 900-р [Еле-
ктронний документ]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/900-
2009-%D1%80 

13 Віктор Янукович: Децентралізація влади є основним завданням ре-
форми місцевого самоврядування [Електронний документ]. – Режим доступу: 
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/8721-viktor-yanukovych-de-
tsentralizatsiya-vlady-ye-osnovnym-zavdannyam-reformy-mistsevoho 

14 Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України 
від 5 лютого 2015 року // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. 
Ст. 91. 

15 Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації 
влади): проєкт Закону України. Вноситься Президентом України Порошен-
ко П. О. [Електронний документ]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/ 
pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=55812 
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поки не визначився. П. Порошенко приділяв увагу місцевому само-
врядуванню, децентралізації та реформі адміністративно-
територіального устрою. Президент часто казав про посилення 
повноважень органів місцевого самоврядування та називав децент-
ралізацію – однією з найефективніших реформ в державі. Проте 
заради справедливості треба зазначити, що були і рішення, які свід-
чили про те, що Порошенко знищує місцеве самоврядування. 

А от наміри Президента України В. Зеленського щодо муні-
ципальної реформи – взагалі не відомі. Окрім заяв про пакет зако-
нопроєктів про народовладдя, де фігурує питання місцевих рефе-
рендумів, «муніципальні плани» Володимира Зеленського – не  
відомі…  

Утім варто наголосити на тому, що незважаючи на нібито 
постійну увагу до місцевого самоврядування та адміністративно-
територіального устрою з боку української влади, сучасний процес 
муніципального реформування має дуже серйозні вади та загрози. 
Тут можна погодитись з дослідником С. Панасюком16, який вважає, 
що: 

– по-перше, реформа та зміни нав’язуються «згори», що аб-
солютно неприродно, якщо йдеться про муніципальну (місцеву 
демократію), – тобто, ініціатором реформи виступає «неналежний 
суб’єкт», який не може відображати ініціативу територіальних гро-
мад і сформованих ними органів місцевого самоврядування та нех-
тує такою ініціативою в процесі нормопроєктної діяльності щодо 
реформування (мова йде про деструкцію суб’єктного складу муні-
ципальної реформи, що підриває її якість. – Авт.); 

– по-друге, «дурнями легше керувати»! Держава не прова-
дить (чи недостатньо провадить, чи не хоче реально цього робити) 
просвітницької діяльності щодо муніципальних прав особи та реа-
льних можливостей територіальних громад. Люди не знають про 
свої права та бояться відповідальності. А муніципальна реформа, 
не може бути без активних муніципалітетів (жителів-членів тери-
торіальних громад). Такий підхід не тільки нівелює соціальну ініці-
ативу жителів-членів територіальних громад, а й дезавуює питання 
їхньої належної спроможності, особливо в ідеологічному розумінні 
та діяльнісній характеристиці, бо людина, яка не розуміє того, що 

16 Панасюк С. Есть ли в Украине муниципальное будущее и было ли 
вообще прошлое? [Електронний документ]. – Режим доступу: https:// 
www.pravda. com.ua/rus/columns/2019/05/21/7215536/ 
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треба робити та як будувати своє майбутнє, – не може стати ініціа-
тором локальних змін та активним суб’єктом належних муніципа-
льних практик (мова йде про деструкцію складу бенефіціарів муні-
ципальної реформи, що підриває її телеологічні домінанти. – Авт.); 

– по-третє, не називаючи прізвища авторів та назви актів, але 
нормативна база, що існує та пропонується окремими «рехворма-
торами», це, даруйте за порівняння, намагання одягти чисту білу 
сорочку на безхатька – вмить вона стане брудною! Так і в Україні з 
муніципальною реформою, окремі «колеги» пропонують законо-
давчі новації та зміни, які вони «підгледіли» в європейських краї-
нах, без адаптації до реалій українського законодавства, менталіте-
ту, економічних, фінансових, кадрових (фахових) та інших спро-
можностей і реальних ресурсів територіальних громад (тобто, мова 
йде про суть змістовного компоненту муніципальної реформи, що 
нівелює її стратегічну доцільність. – Авт.); 

– по-четверте, (це вже від автора цієї частини монографії) 
досі не залагоджено питання про розмежування повноважень між 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, 
що гальмує формування власної компетентної бази, а це не дає 
змоги сформувати перспективу розвитку територіальних громад, бо 
не розв’язує питання ресурсних можливостей реалізації їх екзис-
тенційних інтересів через формування ефективного переліку пи-
тань місцевого значення, що складають об’єктну основу місцевого 
самоврядування в державі (мова йде про основоположні парамет-
ральні ознаки управлінсько-діяльнісних координат публічної само-
врядної (муніципальної) влади, що не можуть бути сформованими, 
відповідно й така влада залишається номінальною та декларатив-
ною і під час муніципального реформування. – Авт.); 

– по-п’яте, натепер муніципальне реформування не здійсню-
ється, бо заміщується лише декларуванням майбутніх намірів полі-
тичного істеблішменту. Що більше, саме муніципальне реформу-
вання відверто згортається, помітні тенденції відкочування від 
всього, що бодай якось рухалось у бік західних практик та відмова 
від закріплення всього того позитиву, що був напрацьований за 
минулі роки. Активізуються тенденції централізації повноважень 
та скорочування державних видатків на розвиток територіальних 
громад внаслідок секвестру державного бюджету. Такі кроки влада 
пояснює або економічною кризою, або політичною доцільністю, 
або наближенням муніципальних виборів. Свідченням цього стало 
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відкликання Президентом України В. Зеленським законопроєкту 
щодо внесення змін до Конституції (щодо децентралізації)17, а та-
кож згортання другого етапу медичної реформи18, що безпосеред-
ньо і негативно вплине на формування спроможності територіаль-
них громад.  

Дещо посилюються колізійні тенденції між інтересами тери-
торіальних громад та центральної влади. Такі протиріччя, що вини-
кають, можна сфокусувати на двох напрямках. По-перше, щодо 
структурного складу територіальних громад, що об’єднує, відпові-
дно до Конституції України, жителів, тобто фізичних осіб, що ма-
ють різні правові стани – громадянства (патризму), безгромадянст-
ва (апатризму), іноземного громадянства (іноземного патризму), 
біженства тощо. По-друге, щодо володіння жителями-членами те-
риторіальних громад електоральними правами. Ці проблеми є вза-
ємопов’язаними, бо витікають одна з одної. 

Це підтверджується тим, що із системного тлумачення змісту 
ст. 140 Конституції України випливає, що членами територіальних 
громад є жителі, а не тільки громадяни держави, тобто будь-які 
фізичні особи, що володіють різним правовим станом, законно 
перебувають на території держави та постійно проживають у межах 
відповідної територіальної громади, – є жителями-членами терито-
ріальної громади та володіють відповідними правами в сфері міс-
цевого самоврядування. Однак, враховуючи той факт, що в рамках 
місцевого самоврядування реалізується конституційно-правовий 
статус людини (особистості), можна дійти висновку, що згідно зі 
ст. 26 Конституції України іноземці у широкому розумінні цієї 
дефініції, тобто іноземні громадяни та апатриди, що перебувають в 
Україні на законних засадах: а) володіють різним правовим станом; 
б) законно перебувають на території держави та в) фізично прожи-
вають постійно в межах відповідної територіальної громади; 
г) володіють національним правовим режимом, тобто сукупністю 

17 Зеленский отозвал свой законопроєкт о децентрализации власти 
[Електронний документ]. – Режим доступу: https://delo.ua/ econonomy-
andpoliticsinukraine/zelenskij-otozval-svoj-zakonoproekt-o-decentrali-363400 

18 Через згортання другого етапу медичної реформи медичні заклади 
залишаться без фінансування – лікар Вознесенської лікарні [Електронний 
документ]. – Режим доступу: https://prm.ua/cherez-zgortannya-drugogo-etapu-
medichnoyi-reformi-medichni-zakladi-zalishatsya-bez-finansuvannya-likar-
voznesenskoyi-likarni 
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прав і свобод, а також обов’язками, як і громадяни України, окрім 
винятків, передбачених законодавством держави (її Конституцією 
та законами) чи її міжнародними договорами. Можна стверджува-
ти, що конституційно-правовий статус таких фізичних осіб-членів 
відповідної територіальної громади реалізується в межах цієї тери-
торіальної громади. 

По-друге, виборче право (як активне, так й пасивне), як ос-
новоположне політичне право, згідно зі ст. 38 Конституції України, 
закріплено лише за її громадянами, через що виникає питання про 
наділення інших членів територіальної громади-жителів, що є не-
громадянами, такими правами принаймні на місцевих виборах. 
Однак, на нашу думку, вже існують нормативні тенденції як на 
міжнародному, так і на національному рівнях, що за своїм потенці-
алом дають змогу розв’язати це колізійне питання у позитивній 
контекстуалізації. 

Згідно зі ст. 6 Конвенції про участь іноземців у суспільному 
житті на місцевому рівні від 5 лютого 1992 року19, що була прийн-
ята в межах Ради Європи, членом якої є і Україна, яка називається 
«Право голосу на виборах до органів місцевого самоврядування», 
зафіксовано, що кожна Сторона зобов’язується надати кожному 
постійному мешканцю-іноземцю право голосувати та висувати 
свою кандидатуру на виборах до органів місцевого самоврядуван-
ня, якщо він задовольняє тим правовим вимогам, які ставляться 
громадянам, і на законних підставах постійно мешкає у відповідній 
державі упродовж п’яти років, що передують виборам. Тобто, 
йдеться про надання іноземцям активного і пасивного виборчого 
права на місцевих виборах, наслідком яких є формування депутат-
ського корпусу органів місцевого самоврядування та обирання 
посадових осіб таких органів.  

Використання такого права обмежене положеннями п. 1 ст. 9 
цієї Конвенції, що передбачають обмеження таких прав, наданих 
постійним мешканцям-іноземцям під час війни чи іншого надзви-
чайного стану в державі, який загрожує життю нації, – вони можуть 
підлягати подальшим обмеженням винятково в тих межах, які зу-
мовлені гостротою стану, якщо такі обмеження не суперечать ін-
шим зобов’язанням Сторони за міжнародним правом. Крім того, 

19 Конвенції про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рі-
вні. Страсбург, 5 лютого 1992 року [Електронний документ]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_318 
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держава-учасник цієї Конвенції, відповідно до п 2. ст. 6 під час 
здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти чи свого докумен-
та про прийняття, затвердження чи приєднання може заявити про 
те, що вона має намір обмежити застосування п. 1 ст. 6 Конвенції 
лише правом голосу. Ми бачимо, що хоча право голосу на виборах 
до органів місцевого самоврядування, що надається іноземцям, 
детерміноване виконанням низки вимог організаційного і норма-
тивного характеру – хронологічного цензу на постійне проживання 
в державі їхнього перебування, а також задоволенням правових 
вимог, які пред’являються громадянам цієї держави, – воно все ж 
регламентовано, врегульовано і закріплено в міжнародному  
договорі. 

Україна, будучи державою-членом Ради Європи з 1995 року, 
ще не є учасником цієї Конвенції. Але, вважаємо, що позитивне 
розв’язання цього питання, по-перше, є справою часу; по-друге, 
підписання та ратифікація цього міжнародного договору спричи-
нить тектонічні зміни в філософії не тільки місцевих, а й загальних 
виборів в Україні, до того ж, з далекосяжними наслідками, через 
внесення в локальний електоральний корпус великої кількості не-
громадян; по-третє, такі дії нашої держави стануть свідченням ще 
більшої лібералізації в сфері дотримання прав і свобод людини 
(особистості). 

Свідченням вже такої лібералізації є, наприклад, положення 
Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без грома-
дянства» від 22 вересня 2011 року20 з відповідними змінами та до-
повненнями, де лібералізований порядок перебування іноземців і 
осіб без громадянства на території України (див. ст. ст. 4, 5 та ін.).  

Отже, децентралізація публічної влади сприяє зміні тактич-
них і стратегічних орієнтирів розвитку не тільки локального соціу-
му, а й в організації функціонування демократичної правової дер-
жавності, завдяки вдосконаленню та трансформації управлінської 
парадигми органів публічної влади різного рівня.  

Водночас належить зазначити, що тенденція децентралізації 
має велике і безпосереднє значення для підкріплення предметно-
об’єктної складової публічної самоврядної (муніципальної) влади. 
Натепер питання місцевого значення (або питання місцевого жит-

20 Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон Укра-
їни від 22 вересня 2011 року [Електронний документ]. – Режим доступу:  
https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/3773-17 
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тя) дефінітивно не визначені на конституційному і законодавчому 
рівні не через неготовність публічної влади, а через відповідні  
труднощі змістовно-діяльнісного навантаження цього складного та 
комплексного феномену.  

Існування жителів-членів територіальної громади в повсяк-
денні об’єктивує, актуалізує та контекстуалізує існування і функці-
онування низки потреб комунальної властивості. Людина кожного 
ранку прокидається, йде до ванної кімнати та відкриваєте кран, 
щоб умитись чи прийняти душ, вмикає чайник, заряджає телефон, 
виходить з дому та викидає сміття, йде чи їде місцевими дорогами, 
користується транспортом, магазинами тощо… Отже, може норма-
льно існувати та функціонувати, здійснюючи свій життєвий цикл, 
тільки у разі задоволення щоденних потреб, що на практиці визна-
чаються як комунальні послуги, а у їх онтологічному і гносеологіч-
ному розумінні визначаються як питання місцевого значення. 

На нашу думку, саме такі питання є основним філософсько-
праксеологічним концептом від визначення, формулювання, ви-
знання, легалізації і легітимація якого залежить існування феноме-
нології локальної демократії у вигляді місцевого самоврядування, 
що здійснюється саме територіальною громадою та сформованими 
саме нею органами місцевого самоврядування. 

Вважаємо, що в повсякденному розумінні питаннями місце-
вого значення є такі питання, від впорядкування територіальними 
громадами та органами місцевого самоврядування яких залежить 
стабільне й оптимальне існування та функціонування територіаль-
ної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування та її 
членів-жителів. Саме в цьому контексті методологічне значення 
має позиція Л. Муркович про те, що «місцеве самоврядування не 
запроваджується згори, а виникає знизу. В його основі – усвідом-
лена потреба людей до самоорганізації»21. Спираючись саме на ці 
міркування, вважаємо, що самоорганізація, основу якої складають 
збереження автентичності, ідентифікація самобутності, забезпе-
чення саморозвитку, виводить територіальну громаду на перше 
місце в системі місцевого самоврядування.  

21 Муркович Л. Територіальна громада як суб’єкт місцевого самовряду-
вання в Україні: теоретичні аспекти // Державне управління та місцеве самов-
рядування. 2010. № 2 (5) [Електронний документ]. – Режим доступу: 
http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf 
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Однак, така першість належить територіальній громаді в сис-
темі місцевого самоврядування і завдяки тому, що саме вона, з 
огляду на екзистенційні потреби свого колективного, колективно-
групового і колективно-індивідуального існування детермінує поя-
ву і визначення сфер соціального життя, що представляють інтерес 
для територіальної громади. І така діяльність, що має стратегічний 
характер для існування локального соціуму, і є визначальною в 
контекстуалізації визначення питань місцевого значення, що воло-
діють домінуючим характером для існування місцевого самовряду-
вання в рамках публічної влади. Саме для забезпечення таких стра-
тегічних екзистенційних потреб територіальної громади форму-
ються питання місцевого значення у вигляді архітектоніки повно-
важень місцевого самоврядування, його суб’єктів і компетенційних 
повноважень його органів. В цьому процесі системний комплекс 
повноважень усіх вказаних суб’єктів є взаємно пов’язаним та взає-
мно обумовленим, – однак визначальну роль в ньому грають саме 
компетенційні повноваження органів місцевого самоврядування, 
що складаються з предметів відання (сфер соціального життя) та 
повноважень (прав і обов’язків) органів місцевого самоврядування. 

Однозначним підтвердженням наших позицій є підхід до ро-
зуміння суті місцевого самоврядування в нормативно-правових і 
законодавчих документах. Зокрема, в Законі України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (ст. 2) знаходимо визначення місцевого 
самоврядування щодо реалізації прав територіальної громади як 
первинного і домінуючого суб’єкта в контексті місцевого розвитку, 
зокрема як гарантованого державою права та реальної здатності 
територіальної громади самостійно, тобто через різноманітні фор-
ми безпосередньої демократії, або під відповідальність органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування розв’язувати питання 
місцевого значення в межах Конституції та законів України. Кон-
ституція України (ст. 140) аналогічно трактує місцеве самовряду-
вання як право територіальної громади, тобто жителів села чи доб-
ровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, се-
лища та міста, самостійно розв’язувати питання місцевого значення 
в межах Конституції та законів України. Отже, питання місцевого 
значення, тобто сфери соціального життя, в яких є компетентними 
та вправі діяти органи місцевого самоврядування від імені та за 
дорученням територіальної громади, або самі територіальні грома-
ди, – виступають основоположним інструментально-діяльнісним та 
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телеологічно-функціональним концептом всієї локальної демокра-
тії. В умовах децентралізації повноважень публічної влади, коли 
правосуб’єктність територіальної громади у залагодженні питань 
місцевого значення стане реальною, а коло компетенційних повно-
важень органів місцевого самоврядування буде зростати відповідно 
до настанов деконцентрації та розмежування повноважень, зокрема 
й з різними рівнями місцевого самоврядування, – коло питань міс-
цевого значення буде об’єктивізованим та актуалізованим, що при-
скорить їх дефінітивне визначення на законодавчому рівні та на-
ступну легалізацію. 

Відповідно до визначення переліку (кадастру) питань місце-
вого значення в діяльності територіальної громади та органів міс-
цевого самоврядування треба зазначити, що потреби в складанні їх 
остаточного переліку не виникає, бо функціонування територіаль-
них громад як людських спільнот може викликати до життя появу 
нових екзистенційних інтересів, яким будуть відповідати якісно 
нові сфери соціального життя, що будуть визначати і реалізувати 
самі територіальні громади та сформовані ними органи місцевого 
самоврядування, спочатку в явочному порядку, а потім їх будуть 
легалізувати органи публічної державної влади. 

Підкреслюючи визначальну роль децентралізації публічної 
влади в існуванні місцевого самоврядування та функціонуванні 
територіальних громад, як його первинного суб’єкту, треба зазна-
чити, що існування всіх параметральних ознак територіальної гро-
мади залежить від існування людської спільноти, що не є обмеже-
ною у своєму розвиткові жорсткими настановами публічної дер-
жавної влади. Саме виникнення територіальної спільноти в істо-
ричному розумінні було органічно пов’язане з самопроявом волі 
людини, її самостійністю, самоорганізацією в колективі, самодія-
льністю у розв’язанні питань існування, без врахування втручання 
держави, що надавало такій спільноті ознаки системності та ком-
плексності як у існуванні, так й у налагодженні співпраці, заснова-
ної на екзистенційно-колабораційних засадах, тобто скерованої на 
досягнення загальних телеологічних домінант існування і функціо-
нування в процесі реалізації свого життєвого циклу. 

Звертаючись до ідентифікаційних ознак територіальної гро-
мади, що були запропоновані колективом авторів під керівництвом 
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Д. Барнса, можна виокремити п’ять категорій22, що визначають 
досліджувану соціальну феноменологію. Перша з них має історичні 
коріння громади, що характеризує людську спільноту, що володіє 
саме спільно-загальними традиціями, культурологічними настано-
вами та складається з фізичних осіб-жителів, що ідентифікують 
себе як члени цієї спільноти. Враховуючи саме роль і значення 
історичної традиції у виникненні громади, можна зазначити її соці-
альну легітимацію, що базується на визнанні її членами відповід-
них цінностей, що виникають на локальному рівні та є продуктом 
внутрішніх морально-етичних настанов самої спільноти, що заціка-
влена у самозбереженні та колективному існуванні. Така власна і 
колективно-індивідуальна ініціатива людей породжує й відповідне 
протиставлення її до центральної влади держави, яка змушена ви-
знавати таку форму соціального існування, і тільки з часом оціню-
ючи її як природну, оптимальну та неантагоністичну до державної 
влади (локальний соціально-аксіологічний критерій. – Авт.).  

Друга категорія – сприяє визнанню територіальної громади 
сферою сукупності соціальних взаємодій, інтеракцій між людьми, 
що базуються на комунікаціях всередині територіальної спільноти. 
До таких комунікацій, насамперед, належать родинні зв’язки, сто-
сунки між членами спільноти-комуни, ідентифікація членів спіль-
ноти в контекстуалізації свого ставлення до відповідної соціальної 
групи, стосунки соціального захисту і підтримки (локальний соціа-
льно-комунікаційний критерій. – Авт.). Такі стосунки формуються, 
розвиваються і реалізуються без втручання публічної державної 
влади, бо мають екзистенційний та об’єктивно-суб’єктивний харак-
тер, і отже, виходять за традиційну формулу існування публічної 
влади – «стосунки влади і підкорення». 

Третя категорія визначає територіальну громаду як спільно-
го, колективного споживача. Ця властивість демонструє наочність і 
первинність економічного виміру існування і функціонування ло-
кальної територіальної спільноти, що також пояснюється екзистен-
ційними настановами її існування та робить її оптимальним прос-
тором для здійснення господарської діяльності поза впливом пуб-
лічної державної влади (локальний соціально-економічний крите-
рій. – Авт.). 

22 Наврузов Ю. Категорія «громада» в сучасному лексиконі місцевого 
самоврядування // Збірник наукових праць УАДУ. 2000. Вип. 1. С. 276. 
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Четвертий підхід до визначення територіальної громади ба-
зується на прерогативах локального виробництва та забезпечення 
громадських послуг (локальний господарсько-технологічний кри-
терій. – Авт.). Така характерологія громади не тільки, по-перше, 
забезпечує її відносну автономію від публічної державної влади, а 
й надає їй істотну економічну силу; по-друге, вона детермінує про-
цеси її інституціоналізації, тобто, формування органів місцевого 
самоврядування для організації діяльності щодо супроводження і 
забезпечення локального виробництва та громадських послуг; по-
третє, саме органи місцевого самоврядування вибудовують техно-
логічну систему надання таких громадських (муніципальних) пос-
луг; по-четверте, через це формується основоположна і телеологіч-
но обґрунтована, а також ресурсно забезпечена система життєдія-
льності та життєзабезпечення локальної спільноти, що робить її 
спроможною в організаційному, економічному, соціальному, а в 
перспективі й у політико-нормативному розумінні, – останнє на-
стає після визнання публічною державною владою ролі і значення 
місцевого самоврядування та територіальних громад в стабільному 
і передбаченому існуванні соціуму і держави; по-п’яте, інтенсифі-
кація наведених тенденцій стимулює актуалізацію та прискорене 
формування в рамках громади інституцій громадянського суспільс-
тва як індикаторів кількісного та якісного надання громадських 
(муніципальних) послуг. 

П’ята категорія міститься у соціально-ініціюючій ролі тери-
торіальної громади в локальному соціумі, бо тільки вона може і 
здатна через застосування свого управлінсько-ідеологічного потен-
ціалу формулювати орієнтири місцевого життя і впливати на їх 
формування та реалізацію, репрезентувати населення-членів тери-
торіальної громади, наділяти їх відповідними повноваженнями 
(локальний соціально-репрезентативний критерій. – Авт.). В цьому 
процесі територіальна громада володіє достатньо високим рівнем 
монополізму та не залежить від настанов публічної державної вла-
ди, бо керується екзистенційними настановами існування, вижи-
вання, функціонування, локального розвитку, його вдосконалення. 
Отже, спираючись на системні та несистемні, прямі та опосередко-
вані, формальні і неформальні комунікаційні зв’язки, що несуть в 
собі істотний і колабораційний характерологічний потенціал, в 
громаді виникають політичні відносини, що реалізуються у відпо-
відних громадських діях, – звідси територіальна громада 
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об’єктивно стає актором політичного життя і протистоїть публічній 
державній владі у разі антагоністичних інтересів, чи співпрацює з 
нею, коли такі колективні інтереси є аналогічними чи схожими.  

Наведений системний аналіз категорій територіальних гро-
мад дає змогу стверджувати, що децентралізація публічної влади, 
що проходить в рамках муніципальної реформи в Україні, дає змо-
гу не тільки формувати реальну правосуб’єктність територіальної 
громади, а й значно підсилювати на організаційному, ресурсному 
та нормативному рівнях її параметральні ознаки, передбачаючи їх 
наступний розвиток і вдосконалення, а це, безумовно, сприяє: 
а) створенню на рівні територіальної громади локальної системи 
захисту прав людини23; б) формуванню чіткого переліку муніципа-
льних прав людини, що більшою мірою збігаються з її конститу-
ційними правами, свободами і обов’язками, які можуть бути прак-
тично реалізованими тільки на локальному рівні соціуму в рамках 
територіальної громади і в межах місцевого самоврядування24; 
в) безпосереднього реформування місцевого самоврядування як 
рівня та форми публічної влади. 

Наведені вище міркування демонструють, по-перше, що те-
риторіальні громади є основою держави. Саме вони, з’явившись 
задовго до створення держав, сформували та детермінували фено-
менологію демократичної державності, сприяли її розвитку та вдо-
сконаленню; по-друге, вони скеровані на відчутні ідеологічні зміни 
у сприйнятті муніципалізації повсякденного життя у суспільстві і 
державі, – тобто, на зміну гасла, що було характерним для радянсь-
кого періоду розвитку держави: «Сильна країна – сильна держава» 
на гасло, що є визначальним для муніципально розвиненої Європи 
та світу – «сильна громада – сильна держава». 

Щодо практичної реалізації настанов децентралізації публіч-
ної влади та її повноважень владою України в сучасний період, 
треба зазначити про відповідне «згортання» муніципальної рефор-
ми як такої та згортання конституційно-правової реформи в рамках 
децентралізації влади. Причинами такого стану справ є відсутність 

23 Баймуратов М. О. Локальна система захисту прав людини в Україні: 
сутність та становлення // Юридична освіта і правова держава: зб. наук. 
праць. – Одеса: Юрид. ін-т ОДУ, 1997. С. 96–101. 

24 Баймуратов М. О. Феноменологія муніципальних прав людини //  
Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні. 2013. №1, січень-
березень. С. 53. 
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у сучасної влади власної позиції щодо муніципального реформу-
вання та програми його реалізації, відверта низька і недостатня 
компетентність депутатського складу Парламенту України щодо 
реалізації шляхів муніципального і конституційного реформуван-
ня – що, на нашу думку, базується на нерозумінні тенденцій роз-
витку публічної влади в демократичній державі і відсутності довіри 
публічної державної влади до функціонування публічної самовряд-
ної (муніципальної) влади, а також наявності небезпідставної підо-
зри у можливостях останньої щодо «повзучого» нівелювання поте-
нціалу публічної державної влади, враховуючи її «рихлість» та 
відсутність чітких телеологічних домінант щодо профільного ре-
формування. Можна констатувати, що повертаються часи «проти-
стояння» двох рівнів публічної влади, що були характерними для 
адміністративно-командної системи управління, яка, до речі, також 
повертається, – та відсутність координації спільних дій між ними. 
Яскравим прикладом наявності вказаних тенденцій є Звернення 
Асоціації міст України до Президента України В. Зеленського від 8 
травня 2020 року25, в якому вимагається припинення безпідставно-
го тиску на місцеве самоврядування та забезпечення спільної робо-
ти центральних органів влади з органами місцевого самоврядуван-
ня в боротьбі з епідемією коронавірусу та економічною кризою. 

Правління Асоціації міст України вважає неприпустимим 
протистояння центральної влади та місцевого самоврядування і 
пропонує надати органам місцевого самоврядування право, у ви-
значених законом та Урядом межах, пом’якшувати умови каранти-
ну для громадян та суб’єктів господарювання. Адже саме органи 
місцевого самоврядування відповідальні перед громадами за ситуа-
цію в муніципалітетах і повинні мати змогу на місцях приймати 
рішення залежно від конкретної ситуації в громаді. 

У Зверненні також йдеться про те, що основним завданням 
центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самов-
рядування є спільна робота із створення умов для процвітання гро-
мад, а відтак держави. Але у 2020 році значно зросла кількість по-
рушених кримінальних справ проти представників місцевого само-
врядування, обґрунтованість яких викликає безліч питань. 

25 Не тиснути, а співпрацювати – Асоціація міст України звернулась до 
Президента [Електронний документ]. – Режим доступу: http:// 
www.golos.com.ua/ news/114360 
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Також констатується, що в умовах економічної кризи та пан-
демії коронавірусної хвороби COVID-19, коли місцеве самовряду-
вання забезпечує життєдіяльність міст, селищ та сіл, тиск правоо-
хоронних органів і прокуратури несе пряму загрозу безпеці та жит-
тю громадян України, оскільки паралізує роботу муніципалітетів з 
надання відповідних послуг. Тому Асоціація міст України вислов-
лює переконання, що у нинішніх умовах державна влада та місцеве 
самоврядування мають діяти спільно та злагоджено заради убезпе-
чення громадян України від поширення коронавірусної хвороби та 
зниження впливу наслідків економічної кризи на добробут кожного 
українця.  

Резюмуючи викладене, можна дійти таких висновків: 
– об’єктивні інтереси місцевого самоврядування, територіа-

льних громад та їх жителів-членів доволі повільно втілюються у 
декларативній готовності (ідеологічній, організаційній, діяльнісній, 
ресурсній, нормативній) державної публічної влади до її саморе-
формування в контексті децентралізації; 

– після початку муніципальної реформи, процесів щодо оп-
тимізації територіальних громад внаслідок їх об’єднання, ідеологія 
муніципалізму знайшла підтримку широких верств населення та 
стала відповідним трендом соціального і державного оновлення; 

– публічна державна влада повинна продовжити муніципа-
льну реформу, застосовуючи децентралізацію повноважень публіч-
ної влади як її основоположний інструмент для формування націо-
нальної моделі місцевого самоврядування та набуття територіаль-
ними громадами реальної правосуб’єктності; 

– в основу муніципальної реформи публічна державна влада 
повинна покласти громадівську теорію місцевого самоврядування, 
по-перше, в повному обсязі реалізувавши конституційно-правові 
настанови (див. ст. 140 Конституції України); по-друге, реалізува-
вши онто-аксіологічні та діяльнісно-функціональні переваги фено-
менології децентралізації публічної влади як універсального засобу 
формування демократичної правової державності та державного 
управління. 
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1.2. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ МІСЦЕВОГО  
САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА  

КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН ЩОДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  
ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 
 
Рада Європи є єдиною міжнародною міжурядовою організа-

цією, яка в рамках реалізації прав людини безпосередньо займаєть-
ся проблемами місцевого самоврядування. Вона розробила перший 
документ в цій сфері – Європейську хартію місцевого самовряду-
вання. Поява Хартії була спричинена посиленням різнорівневої 
інтеграції, зокрема й на локальному рівні. Виникла потреба у порів-
нянні систем управління на місцях у різних країнах та вироблення 
уніфікованих підходів до їх подальшого розвитку. 

Розроблялася Хартія з 1968 р., коли створена Радою Європи 
Постійна конференція місцевої і регіональної влади Європи (з січня 
1994 р. – Конгрес місцевої і регіональної влади) у своїй резолюції 
№ 64 (1968 р.) виступила з пропозицією про прийняття Декларації 
принципів місцевого самоврядування. Робота над Хартією тривала 
17 років, у червні 1985 р. її було схвалено урядами 23 держав і від-
крито до підписання членами Ради Європи – з 15 жовтня 1985 р. 
Україна підписала Хартію 6 листопада 1996 р. та ратифікувала – 
15 липня 1997 р. (Закон України №452/97-ВР). Хоча систематичне 
й логічне тлумачення положень цього документа дає підставу вва-
жати, що вже з моменту вступу до Ради Європи у листопаді 1995 р., 
Україна повинна була визнати та імплементувати положення Хартії 
як міжнародно-правові стандарти для розвитку системи місцевого 
самоврядування на своїй території. 

Європейська хартія місцевого самоврядування складається з 
преамбули та 18 статей, об’єднаних в три частини. Перша частина є 
основною (статутарною), дві інші мають процесуальний (техноло-
гічний) характер. 

Преамбула містить принципи, на яких базується Хартія, а 
саме: 1) місцеве самоврядування є однією із засад будь-якого демо-
кратичного режиму; 2) право громадян на участь в управлінні дер-
жавними справами – це загальне демократичне право, яке може 
бути безпосередньо реалізоване на місцевому рівні; 3) для забезпе-
чення ефективного та наближеного до громадянина управління 
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необхідним є створення органів місцевого самоврядування, наділе-
них реальною владою; 4) демократичний шлях створення та широ-
ка автономія щодо своїх функцій місцевих органів влади; 5) наяв-
ність у органів місцевого самоврядування необхідних ресурсів для 
здійснення їхніх завдань та функцій; 6) надійний захист прав тери-
торіальних громад та органів місцевого самоврядування. Згідно з 
положенням ст. 2 Хартії, принцип місцевого самоврядування пови-
нен бути визнаний національним законодавством країни та, за змо-
гою, в Конституції 26. 

Відповідно до концепції місцевого самоврядування, закріп-
леної у статті 3 Хартії, місцеве самоврядування означає право та 
спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону 
здійснювати регулювання та управління вагомою часткою суспіль-
них відносин, які належать до їхньої компетенції, в інтересах міс-
цевого населення. Це положення ніяк не заважає громадянам про-
водити збори, референдуми, або обирати форми будь-якої іншої 
прямої участі, дозволеної законом. 

Частина ж перша статті 140 Конституції України визначає 
місцеве самоврядування як право територіальної громади – жителів 
села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кіль-
кох сіл, селища та міста – самостійно розв’язувати питання місце-
вого значення в межах Конституції і законів України27. 

Нагадаємо, що попередньо схвалений Верховною Радою 
України 31 серпня 2015 року проєкт Закону України «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» 
№ 2217а від 01 липня 2015 р. (далі – Проєкт), передбачав таку ре-
дакцію частини першої статті 140 Основного Закону: «Територіа-
льна громада здійснює місцеве самоврядування як безпосередньо, 
так і через органи місцевого самоврядування шляхом самостійного 
регулювання суспільних справ місцевого значення та управління 
ними в межах Конституції і законів України»28. Варто зазначити, 

26 Європейська хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15 жовтня 
1985 р. Офіційний переклад. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036 

27 Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради 
України. 1996. №30. Ст. 141. 

28 Проєкт Закону України «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо децентралізації влади)» № 2217а від 01 липня 2015 р., попередньо схва-
лений Верховною Радою України 31 серпня 2015 р. (проєкт відкликано – 
29.08.2019 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 
=55812 
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що вказане розуміння місцевого самоврядування більшою мірою 
відповідало положенням статті 3 Хартії, порівняно з чинною редак-
цією статті 140 Конституції. 

 Стаття 4 Європейської хартії 1985 р. закріплює сферу ком-
петенції місцевого самоврядування. Вочевидь, для належної реалі-
зації принципу субсидіарності, відображеного у цій статті, в Украї-
ні необхідно усунути так зване «конкурування компетенції», що 
прописано в Законі України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» та Законі України «Про місцеві державні адміністрації», де 
багато повноважень збігаються повністю чи значною мірою тотож-
ні. У цьому контексті відомий вітчизняний вчений-муніципаліст 
О. В. Батанов слушно зауважив, що існуючий в Україні такий «ди-
вний» симбіоз муніципальних і державних за своєю природою  
структур породжує лише ілюзію самоврядування на регіональному 
рівні (районному та обласному) і гальмує процес становлення діє-
здатних територіальних громад та розвиток місцевого самовряду-
вання в нашій країні29. Розв’язання цієї проблеми вбачалося у ство-
ренні на базі районних та обласних державних адміністрацій вико-
навчих органів місцевого самоврядування.  

Проєкт від 01.07.2015 р. містив положення про створення ви-
конавчих органів місцевого самоврядування на районному та обла-
сному рівні для здійснення управлінських функцій, які натепер 
належать місцевим державним адміністраціям. Нагляд же за до-
триманням самоврядними органами законодавства, за Проєктом 
повинні здійснювати префекти, призначувані главою держави. У 
частині 7 статті 140 Проєкту було вказано, що «районна, обласна 
рада, їх виконавчі комітети є органами місцевого самоврядування, 
що відповідно представляють і реалізують спільні інтереси терито-
ріальних громад району, області». Частина ж 1 статті 118 Проєкту 
гласила: «Виконавчу владу в районах і областях, у Києві та Севас-
тополі здійснюють префекти», а у частині 3 цієї статті було зазна-
чено, що префекта призначає на посаду та звільняє з неї за подан-

29 Батанов О. В. Територіальна громада – основа місцевого самовряду-
вання в Україні: Монографія. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, 2001. – 260 с. – C. 99. 
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ням Кабінету Міністрів України Президент України30. Зазначені 
зміни покликані були покінчити з проблемою дуалізму муніципа-
льної та державної влади на регіональному рівні місцевого самов-
рядування в Україні. 

Крім того, у частині 1 статті 133 Проєкту було передбачено 
нову систему адміністративно-територіального устрою України, 
яка передбачала такі адміністративно-територіальні одиниці як 
громади, райони та регіони. Частина 2 статті 133 Проєкту містила 
положення, згідно з яким: «Територія України поділена на громади. 
Громада є первинною одиницею у системі адміністративно-
територіального устрою України»31. Далі в цій статті йшлося про 
те, що декілька громад утворюють район (частина 3 ст. 133), до 
регіонів же було зараховано Автономну республіку Крим та області 
(частина 4 статті 133). Щодо міст Києва та Севастополя в системі 
адміністративно-територіального устрою, то їх особливості, згідно 
з частиною 5 статті 133 Проєкту, визначалися окремими законами. 
У частині 6 статті 133 Проєкту було вказано, що «порядок утворен-
ня, ліквідації, встановлення та зміни меж, найменування і перейме-
нування громад, районів, областей визначаються законом», у час-
тині ж 7 цієї статті йшлося, що зміна меж, найменування і перей-
менування громад та поселень повинна здійснюватися з урахуван-
ням думки їх мешканців у визначеному законом  
порядку32.  

Повертаючись до положень Хартії, належить наголосити, що 
особлива увага в цьому основоположному у сфері місцевого самов-
рядування міжнародно-правовому акті приділена фінансовим ре-
сурсам самоврядних органів. Згідно зі ст. 9 Хартії органи місцевого 
самоврядування мають право в рамках національної економічної 
політики на власні адекватні фінансові ресурси, якими вони мо-
жуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень33.  

30 Проєкт Закону України «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо децентралізації влади)» № 2217а від 01 липня 2015 р., попередньо схва-
лений Верховною Радою України 31 серпня 2015 р. (проєкт відкликано – 
29.08.2019 р.). URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 
=55812 

31 Там само. 
32 Там само. 
33 Європейська хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15 жовтня 

1985 р. Офіційний переклад. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036 
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Нагадаємо, що Проєкт від 01.07.2015 р. містив нове поло-
ження частини 3 статті 142 Конституції України, згідно з яким: 
«Держава забезпечує сумірність фінансових ресурсів та обсягу 
повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Кон-
ституцією та законами України», що відповідало приписам статті 9 
Хартії34. Проте, у той час було зрозумілим, що реальному напов-
ненню місцевих бюджетів в Україні сприятиме, передусім, збіль-
шення у них частки надходжень завдяки місцевим податкам і збо-
рам, що і сьогодні залишається складною проблемою, розв’язання 
якої повинно супроводжуватись відповідним законодавчим забез-
печенням.  

У цьому контексті варто акцентувати увагу на тому, що фор-
мування ефективного місцевого самоврядування, створення ком-
фортних умов для проживання громадян, надання їм високоякісних 
та доступних публічних послуг є неможливим без належного фі-
нансового забезпечення громад і достатніх джерел наповнення 
місцевих бюджетів. З метою досягнення зазначених цілей, а також 
реалізації євроінтеграційного курсу України, у 2015 році (із прий-
няттям змін до Бюджетного та Податкового кодексів) було розпо-
чато бюджетну децентралізацію. Її суть полягає у законодавчому 
закріпленні передачі значних повноважень, пов’язаних з виконан-
ням окремих функцій чи публічних послуг, а також 
бюджетних коштів від державних органів до органів місцевого 
самоврядування. 

Із зазначеного вище випливає, що проєкт Закону про внесен-
ня змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) 
№ 2217а від 01 липня 2015 р., більшою мірою відповідав положен-
ням Європейської хартії місцевого самоврядування 1985 року, по-
рівняно з чинною редакцією Основного Закону України у цій час-
тині. Тому логічним і правильним, здавалося б, було остаточне 
прийняття законопроєкту щодо децентралізації влади як закону на 
наступній черговій сесії парламенту, розпочатій у вересні 2015 
року, відповідно до порядку, встановленого статтею 155 Конститу-
ції України. 

34 Проєкт Закону України «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо децентралізації влади)» № 2217а від 01 липня 2015 р., попередньо схва-
лений Верховною Радою України 31 серпня 2015 р. (проєкт відкликано – 
29.08.2019 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 
=55812 
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Проте з остаточним внесенням змін до Основного Закону 
нашої держави в частині децентралізації необґрунтовано зволікали. 
Мусимо констатувати, що цьому, на жаль, «посприяло» Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним подан-
ням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення 
положення «на наступній черговій сесії ВРУ», яке міститься у стат-
ті 155 Конституції України, від 15 березня 2016 року № 1-
рп/201635. У пункті 1 резолютивної частини Рішення зазначено, що 
«наступною черговою сесією Верховної Ради України є чергова 
сесія парламенту, яка має відбутися відповідно до положень розді-
лу ХІІІ «Внесення змін до Конституції України» Основного Закону 
України та Регламенту Верховної Ради України і на якій законоп-
роєкт про внесення змін до Конституції України, попередньо схва-
лений більшістю від конституційного складу Верховної Ради Укра-
їни, вважатиметься прийнятим як закон, якщо за нього проголосує 
не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради 
України». Щодо цього Рішення судді Конституційного Суду Укра-
їни виклали окремі думки. Зокрема, суддя Конституційного Суду 
України Мельник М. І. зазначив, що «Рішення є неправильним за 
своєю суттю і таким, що спотворює зміст статті 155 Конституції 
України, передбачає передумови для нелегітимної зміни Основного 
Закону України та серйозно послаблює конституційно-правовий 
механізм його охорони». Аргументуючи Мельник М. І. вказав, що, 
надавши вказане офіційне тлумачення, Конституційний Суд Украї-
ни проігнорував свою попередню правову позицію з цього питання, 
викладену ним у Рішенні від 17 жовтня 2002 року  
№ 17-рп/2002 у справі щодо повноважності Верховної Ради Украї-
ни, в якому він, зокрема, зазначив: «питання про внесення змін до 
Конституції України має бути розглянуте і вирішене на двох черго-
вих сесіях Верховної Ради України послідовно (стаття 155 Консти-
туції України)» (пункт 3 мотивувальної частини). У цьому Рішенні 
Конституційний Суд України однозначно вказав, констатує суддя 
Мельник М. І., на можливість прийняття такого законопроєкту 

35 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення поло-
ження «на наступній черговій сесії Верховної Ради України», яке міститься у 
статті 155 Конституції України, від 15 березня 2016 року № 1-рп/2016. URL 
http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=305254. 
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лише на безпосередньо наступній (за номером) черговій сесії пар-
ламенту, а не на будь-якій іншій черговій сесії36.  

Суддя Конституційного Суду України І. Д. Сліденко з цього 
приводу також зазначав, що орган конституційної юстиції у Рішен-
ні від 17 жовтня 2002 року здійснив казуальне тлумачення статті 
155 Конституції України, вказавши, зокрема, таке: «Питання про 
внесення змін до Конституції України має бути розглянуте і вирі-
шене на двох чергових сесіях Верховної Ради України послідовно 
(стаття 155 Конституції України)». На думку судді, вочевидь, таке 
тлумачення дає відповідь на питання щодо значення положення «на 
наступній черговій сесії Верховної Ради України» чітко і однознач-
но: це дві послідовні (одна за одною) чергові сесії Верховної Ради 
України, оскільки послідовний – це той, що настає, відбувається, 
здійснюється безпосередньо один за одним (Академічний тлумач-
ний словник української мови). Власне 51 народному депутату 
України, з огляду на нерозуміння ними цього положення, зазначив 
суддя, треба було звернутися за відповіддю до Рішення Конститу-
ційного Суду України від 17 жовтня 2002 року № 17-рп/200237.  

Проте, впродовж усіх наступних сесій Верховної Ради Укра-
їни VIII скликання прийняття законопроєкту про внесення змін до 
Конституції України в частині децентралізації влади так і не відбу-
лося через відсутність політичної волі. 

У цьому контексті варто зазначити, що однією з причин не-
прийняття цього вкрай важливого законопроєкту, вочевидь, стала 
норма, яку Президент України пропонував внести до Перехідних 
положень Конституції і яка передбачала можливість на рівні закону 
визначати особливості здійснення місцевого самоврядування в 
окремих районах Донецької і Луганської областей. Також диску-
сійними були положення законопроєкту про префектів та право 
Президента тимчасово зупиняти повноваження голови громади, 
складу ради громади, районної та обласної ради і призначати тим-
часового державного уповноваженого на відповідних територіях.  

Нагадаємо, що після президентських та позачергових парла-
ментських виборів у 2019 році, з приходом «нової влади», законо-

36 Окрема думка судді Мельника М. І. до рішення 1-рп/2016 від 
22.03.16 р. URL http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=305254. 

37 Окрема думка судді Сліденка І. Д. до рішення 1-рп/2016 від 
22.03.16 р. URL http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=305254 
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проєкт № 2217а було відкликано (29.08.2019 року) і процедуру 
внесення змін до Конституції потрібно було починати заново. 

В Україні тривали дискусії серед політиків та експертів щодо 
майбутніх конституційних змін в частині децентралізації влади. 
17 жовтня 2019 року на засіданні Ради донорів з питань 
децентралізації було представлено Концепцію відповідних змін до 
Конституції України (далі – Концепція)38.  

Зокрема, на початку Концепції було зазначено, що 
децентралізація здійснюється «за європейськими зразками» з 
одночасним врахуванням «історичних традицій місцевого 
самоврядування в Україні», що означає «наближення влади до 
людей» та «забезпечення повноцінної імплементації Європейської 
хартії місцевого самоврядування». 

Далі йшлося про те, що метою Концепції є «забезпечення 
незворотності процесу децентралізації» шляхом закріплення у 
Конституції України нового адміністративно-територіального 
устрою, а також «побудова місцевого самоврядування на основі 
принципів субсидіарності, повсюдності та фінансової само-
достатності». Також вказано, що принцип субсидіарності полягає у 
наданні послуг на найбільш наближеному до людей рівні. Щодо 
принципу повсюдності було зазначено, що після внесення змін до 
Конституції об'єднані територіальні громади мають покрити усю 
країну, і більше не буде територій, на які не поширюватиметься 
юрисдикція органів місцевого самоврядування. Принцип 
фінансової самодостатності, відповідно до Концепції, означає 
зарахування до матеріальної та фінансової основи місцевого 
самоврядування землі, природних ресурсів, місцевих податків і 
зборів, частини загальнодержавних податків, а також забезпечення 
компенсації з боку держави витрат органів місцевого самовря-
дування, спричинених рішеннями органів державної влади39. 

Концепція містила положення про запровадження 
трирівневої системи адміністративно-територіального устрою 

38 Концепція внесення змін до Конституції України в частині децентра-
лізації влади. URL : https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/ 
document/473/05.11.2019.pdf 

39 Концепція внесення змін до Конституції України в частині децентра-
лізації влади. URL : https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/ 
document/473/05.11.2019.pdf 
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України: громада (базовий рівень); округ (субрегіональний рівень) 
та регіон. 

Отже, за Концепцією, громада повинна стати головною 
ланкою місцевого самоврядування. Територіальна громада обирає 
раду громади та голову громади терміном на чотири роки, рада 
громади формує виконавчий орган, яким керує голова громади. 

Щодо округів, вони мали утворюватися замість районів, 
будучи суто адміністративними одиницями (також розглядалася 
модель, за якою місцеве самоврядування буде здійснюватися і на 
окружному рівні). Зазначалося, що території округів 
складатимуться з громад. 

До регіонів Концепцією було передбачено Автономну 
Республіку Крим та області. На обласному рівні залишалися 
обласні ради, які мали обиратися на чотири роки та формувати 
власні виконавчі органи. У їх компетенції, серед іншого, 
планувалося залишити реалізацію проєктів регіонального значення, 
управління спільним майном територіальних громад регіону тощо. 

Важливою новацією Концепції конституційних змін було 
положення про ліквідацію усіх місцевих державних адміністрацій 
та утворення на рівні округів, областей та у м. Києві префектур, які 
очолюватимуть префекти. 

Префект, за Концепцією, представляє виконавчу владу на 
відповідній території, призначається та звільняється Президентом 
України за поданням Кабінету Міністрів України в порядку, 
визначеному законом. Строк повноважень префекта в одній 
адміністративно-територіальній одиниці не може перевищувати три 
роки. 

До повноважень префекта Концепцією, зокрема, було 
зараховано: 1) забезпечення взаємодії територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади та здійснення нагляду за 
додержанням ними Конституції та законів України; 2) координація 
виконання державних програм; 3) спрямовування та організація 
діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої 
влади та забезпечення їхньої взаємодії з органами місцевого 
самоврядування в умовах воєнного чи надзвичайного стану, 
надзвичайної екологічної ситуації; 4) здійснення нагляду за 
додержанням Конституції та законів України органами місцевого 
самоврядування та головою громади. 
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Також, згідно з Концепцією, акти органів місцевого 
самоврядування можуть бути скасовані судом шляхом звернення 
префекта до суду з мотивів їхньої невідповідності Конституції та 
законам України. Щодо актів органів місцевого самоврядування, які 
загрожують безпеці чи територіальній цілісності України, вони 
скасовуються префектом без звернення до суду. Префект не може 
надавати оцінку ефективності, доцільності та економності 
діяльності органів місцевого самоврядування при реалізації ними 
власних повноважень, але у визначених законом випадках може 
звертатися до суду із позовами про визнання діяльності 
(бездіяльності) органів місцевого самоврядування протиправною40. 

Отже, можна підсумувати, що проаналізована Концепція змін 
до Конституції України в частині децентралізації, загалом, відпо-
відала принципам Європейської хартії місцевого самоврядування 
1985 року. 

Варто зазначити, що Президентом України 8 листопада 2019 
року був підписаний Указ №837/2019 «Про невідкладні заходи з 
проведення реформ та зміцнення держави», в пункті 4 якого, зок-
рема, вказувалось, що Комісія з питань правової реформи до 
1 грудня 2019 року повинна внести на розгляд Президентові пропо-
зиції щодо змін до Конституції в частині децентралізації влади41. 

Після цього, на основі отриманих пропозицій, Президент 
України 13 грудня 2019 р. вніс до Верховної Ради України, як не-
відкладний, проєкт Закону «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо децентралізації влади)» № 2598. 

З приводу реєстрації в парламенті цього проєкту закону, бли-
зько півсотні міських, селищних, сільських голів, голів об’єднаних 
територіальних громад та незалежних експертів з питань децентра-
лізації влади 19 грудня 2019 р. зробили спільну заяву42. У ній, зок-
рема, було висловлено стурбованість з приводу закритості процесу 
підготовки вказаного законопроєкту, що відбувалась без участі 

40 Концепція внесення змін до Конституції України в частині децентра-
лізації влади. URL : https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/ 
473/05.11.2019.pdf 

41 Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави: 
Указ Президента України №837/2019 від 8.11.2019 р. URL : https:// 
www.president.gov.ua/documents/8372019-30389 

42 Зміни до Конституції щодо децентралізації: голови громад та експер-
ти зробили спільну заяву. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12009.  
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представників органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, ор-
ганізацій громадянського суспільства та широкого кола експертів. 
Також автори спільної заяви закликали, по-перше, не допустити 
поспішного голосування за законопроєкт № 2598 та, по-друге, про-
вести широкі дискусії та професійні консультації для напрацюван-
ня спільних пропозицій до проєкту конституційних змін щодо де-
централізації влади.  

У спільній заяві наголошувалось на необхідності внесення 
змін до Основного Закону для повноцінного завершення муніципа-
льної реформи та належної імплементації в Україні положень Єв-
ропейської хартії місцевого самоврядування. Підписанти заяви 
відзначили, що запропоновані законопроєктом №2598 зміни, порів-
няно з чинною Конституцією України, містять ознаки централізації 
влади, звужують статус органів місцевого самоврядування та над-
мірно розширюють контрольні повноваження держави в особі пре-
фектів та Президента. 

Стислий аналіз загроз для місцевої демократії було додано 
до цього спільного звернення. Зокрема, вказувалось на необґрунто-
ване скорочення терміну повноважень депутатів місцевих рад і го-
лів громад (з 5-ти до 4-х років), тоді як для Президента України та 
Верховної Ради України залишався 5-річний термін повноважень, 
що надавав їм більше часу для реалізації своїх завдань та програм.  

Також у заяві зазначалось про незрозуміле нововведення, 
згідно з яким Київ та Севастополь втрачали спеціальний статус, 
перетворюючись з міст державного значення у звичайні громади, 
що входять до складу відповідного округу та області або Автоном-
ної Республіки Крим (лише для міста Києва було передбачено 
окремі столичні функції).  

Також у зверненні було вказано на положення законопроєкту 
№ 2598 про внесення великих громад (міст обласного значення) до 
складу округів, що, на думку підписантів, могло призвести до необ-
ґрунтованого пониження статусу цих міст та диспропорцій при 
формуванні рад округів через значні відмінності у чисельності на-
селення громад, які увійдуть до їх складу. 

Автори спільної заяви, також, акцентували увагу на поло-
женні проєкту, згідно з яким громади визнавались юридичними 
особами, що, на їхню думку, суперечило засадам цивільного права 
та могло призвести до значного ускладнення юридичних аспектів 
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діяльності органів місцевого самоврядування, які і є юридичними 
особами у звичайному розумінні, реалізуючи інтереси громад. 

Стурбованість підписантів публічного звернення викликала і 
загроза необґрунтованого перегляду складу громад, округів, облас-
тей через закладену у проєкті можливість держави у будь-який час 
переглянути їхній статус. 

Окрім того, незрозумілою була відсутність у законопроєкті 
повноважень нових голів громад, внаслідок чого вони могли бути 
позбавлені права головування на засіданнях місцевих рад та керів-
ництва виконавчим органом ради. 

Істотним недоліком проєкту, на думку авторів спільної заяви, 
було також те, що у ньому не передбачалась децентралізація пов-
новажень та ресурсів, оскільки перелік повноважень місцевого 
самоврядування, гарантії його матеріально-фінансової самостійно-
сті було визначено, як у чинній Конституції, а повноваження окру-
гів та областей – не визначено. Тобто існувала загроза централізації 
повноважень та ресурсів місцевого самоврядування і нівелювання 
реформи децентралізації влади. 

З огляду на зазначене, підписанти публічної заяви від 
19 грудня 2019 р. виступили з пропозицією доопрацювання проєкту 
змін до Конституції щодо децентралізації влади від 13 грудня 
2019 р. № 2598 із широким залученням органів місцевого самовря-
дування, їхніх асоціацій, представників експертного середовища та 
громадянського суспільства. Автори висловили готовність долучи-
тися до цієї роботи для узгодження проєкту конституційних змін 
відповідно до положень Європейської хартії місцевого самовряду-
вання43. 

Варто зазначити, що з критичними зауваженнями щодо зако-
нопроєкту № 2598 та закликом до його широкого публічного обго-
ворення виступили представництво Європейської Комісії в Україні, 
Євродепутати, Спецпредставник уряду Німеччини, а також Посо-
льства Німеччини та Канади в Україні. 

27 грудня 2019 р. проєкт № 2598 було відкликано і того ж 
дня на сайті Верховної Ради України з’явився доопрацьований про-
єкт Закону України «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо децентралізації влади)», у якому була врахована частина 
зауважень, викладених у додатку до першої спільної заяви.  

43 Зміни до Конституції щодо децентралізації: голови громад та експер-
ти зробили спільну заяву. URL: https://decentralization.gov.ua/ news/12009. 
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Проте, оскільки ключова вимога авторів першої заяви щодо 
необхідності публічного обговорення проєкту змін до Конституції 
України була проігнорована, 13 січня 2020 р. перед початком пер-
шого у новому році сесійного тижня в парламенті понад півсотні 
сільських, селищних, міських голів та голів об’єднаних територіа-
льних громад спільно з експертами оприлюднили другу спільну 
заяву щодо загроз, які містить цей законопроєкт і закликом не го-
лосувати за нього.  

При цьому, підписанти заяви висловили глибоку стурбова-
ність тим, що оновлений текст конституційних змін «невідомого 
авторства, як і початковий проєкт, який був внесений від імені пре-
зидента 13 грудня 2019 року», попри часткове виправлення недолі-
ків, про які наголошувалось в попередній заяві, зазнав лише певних 
«технічно-формальних коректив», щоб уникнути можливої нега-
тивної реакції Конституційного Суду України, та містить низку 
формулювань, які створюють загрозу для ліквідації автономії міс-
цевого самоврядування44. 

Автори другої спільної заяви, зокрема, акцентували увагу на 
тому, що запропонований у допрацьованому законопроєкті інсти-
тут префектів продовжує залишатись інструментом політичного 
тиску на місцеве самоврядування з боку президента і його офісу. 
Префекти втручатимуться у виконання делегованих та власних 
повноважень органів місцевого самоврядування, а також зупиня-
тимуть акти органів місцевого самоврядування, що суперечить 
положенням Європейської хартії місцевого самоврядування. Такий 
стан речей, на думку підписантів, може створити передумови, що 
нестимуть загрози для демократії, заміщуючи значний вплив гро-
мади на процес ухвалення рішень на місцях впливом представника, 
призначуваного Президентом України. 

До того ж у другому спільному зверненні було наголошено 
на проблемі зменшення у проєкті змін до Конституції України фі-
нансових гарантій місцевого самоврядування. Зокрема, зазначаєть-
ся, що скасування обов’язку держави у повному обсязі фінансувати 
делеговані нею повноваження (у сфері освіти, охорони здоров’я, 
культури, соціального захисту, спорту тощо) породжує ризики ні-

44 Друга спільна заява лідерів місцевого самоврядування та експертів 
щодо змін до Конституції України в частині децентралізації. URL: 
http://auc.org.ua/novyna/druga-spilna-zayava-lideriv-miscevogo-samovryaduvannya 
-ta-ekspertiv-shchodo-zmin-do 
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велювання здобутків бюджетної децентралізації та фактичного 
позбавлення міських, селищних, сільських громад бюджетів роз-
витку. На думку підписантів, ліквідовується можливість для пок-
ращення благоустрою та підвищення якості послуг для мешканців 
громад і катастрофічно зменшується потенціал для їхнього процві-
тання.  

Також, у спільній заяві було зазначено про проблему змен-
шення повноважень голів громад у допрацьованому проєкті, що 
порушує внутрішню систему стримувань та противаг між різними 
представницькими органами місцевого самоврядування. Відсут-
ність же у законопроєкті конституційних змін переліку власних 
повноважень місцевого самоврядування базового рівня на тлі за-
провадження окружного рівня місцевого самоврядування могло, як 
слушно вважали підписанти, призвести до зменшення повноважень 
базового рівня у профільному Законі про місцеве самоврядування 
та інших законодавчих актах. Для прийняття змін до цих законів 
було достатньо простої більшості – 226 голосів депутатів. Вказане, 
на думку авторів другої спільної заяви, нівелювало головну мету 
реформи децентралізації влади, яка полягає у забезпеченні повсюд-
ності спроможного базового рівня місцевого самоврядування в 
Україні, що повинно надати можливості кожному громадянину 
отримувати за місцем проживання якісні публічні послуги та мати 
належні умови проживання45. 

Тому лідери місцевого самоврядування та експерти у своїй 
другій спільній заяві від 13 січня 2020 р., у зв’язку з відсутністю 
офіційної реакції на їхню першу спільну заяву та значними загро-
зами, які містить навіть допрацьований проєкт змін до Конституції 
України, закликали народних депутатів не голосувати за цей зако-
нопроєкт. 

17 січня 2020 р. проєкт Закону про внесення змін до Консти-
туції України (щодо децентралізації влади) № 2598 від 27 грудня 
2019 року було відкликано. 

Після цього влада здійснила чергову спробу доопрацювання 
законопроєкту. З цією метою Офісом Президента України, профі-
льним комітетом Верховної Ради України та Мінрегіоном було 

45 Друга спільна заява лідерів місцевого самоврядування та експертів 
щодо змін до Конституції України в частині децентралізації. URL: http:// 
auc.org.ua/novyna/druga-spilna-zayava-lideriv-miscevogo-samovryaduvannya-ta-
ekspertiv-shchodo-zmin-do-konstitutsiji-ukrajini-v-chastini-detsentralizatsiji 
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започатковано спільну ініціативу щодо публічних консультацій 
«Через консенсус – до змін у Конституцію у частині децентраліза-
ції», яка, як декларувалося, «покликана забезпечити широке гро-
мадське обговорення конституційних змін та напрацювання нових 
пропозицій»46.  

Стартували публічні обговорення 25 лютого 2020 року з фо-
руму в Києві, куди були запрошені голови та депутати місцевих рад 
з усіх регіонів України, а також – представники асоціацій органів 
місцевого самоврядування, громадських організацій, народні депу-
тати, урядовці, представники Офісу Президента України, експерти 
Ради Європи та інші міжнародні партнери.  

Після цього публічні обговорення відбулися в регіонах: 
28.02.2020 р. – в Херсоні, де були присутні представники Херсон-
ської, Одеської та Миколаївської областей; 29.02.2020 р. – у Харко-
ві (з представниками Харківської, Сумської та Полтавської облас-
тей); 02.03.2020 р. – в Вінниці (з представниками Вінницької, Хме-
льницької та Тернопільської областей); 03.03.2020 р. – у Львові 
(представники Львівської, Закарпатської та Волинської областей); 
та в Києві (представники Київської, Житомирської, Чернігівської, 
Черкаської та Рівненської областей); 04.03.2020 р. – у Чернівцях 
(з представниками Чернівецької та Івано-Франківської областей) та 
у Дніпрі (Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська області). 

Пізніше планувалося в період з 05.03.2020 р. по 15.03.2020 р. 
провести обговорення законопроєкту на черговому форумі в Києві 
за участі делегатів з регіонів, допрацювати текст змін з фракціями 
Верховної Ради України та конституціоналістами і внести до 
20.03.2020 р. проєкт конституційних змін щодо децентралізації вла-
ди до Верховної Ради України. Проте епідемія коронавірусу та 
запровадження карантину в Україні внесли свої корективи у вказані 
плани. 

Варто зазначити, що 16 квітня 2020 р. парламент прийняв За-
кон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
визначення територій та адміністративних центрів територіальних 
громад» № 562-IX, згідно з положеннями якого Кабінет Міністрів 
України отримав можливість завершити об’єднання громад в Укра-
їні до місцевих виборів 2020 р. 

46 Публічні консультації «Через консенсус – до змін у Конституцію у 
частині децентралізації» з циклу інклюзивних публічних консультацій. URL: 
https://www.auc.org.ua/sites/default/files/pidsumky25.02.pdf. 
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Відповідно до цього нормативного акту внесено зміни до За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якими у 
ст. 1 вводиться поняття адміністративного центру територіальної 
громади та території територіальної громади. Такі ж зміни внесено 
до ст. 4 Закону України «Про добровільне об’єднання територіаль-
них громад». Також розділ V «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону про місцеве самоврядування доповнено пунктом 71, згідно з 
яким до прийняття закону про адміністративно-територіальний 
устрій України Кабінет Міністрів України уповноважується визна-
чати адміністративні центри та території громад, а також подавати 
до Верховної Ради України проєкти законодавчих актів про утво-
рення та ліквідацію районів. Також згідно з п. 2 «Перехідних поло-
жень» Закону № 562-IX «визначення адміністративних центрів 
територіальних громад та затвердження територій територіальних 
громад здійснюється на основі затверджених Кабінетом Міністрів 
України перспективних планів формування територій громад Ав-
тономної Республіки Крим, областей»47. 

На думку голови підкомітету з питань адміністративно-
територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональ-
ного розвитку та містобудування Віталія Безгіна, зазначені законо-
давчі новели давали змогу провести жовтневі місцеві вибори на 
новій територіальній основі та продовжувати реформу і без вне-
сення змін до Конституції в частині децентралізації48. 

Проте слушною вбачається позиція заступника міністра роз-
витку громад і територій України В. Негоди, який вказував, що без 
розведення повноважень обласних державних адміністрацій та 
обласних рад неможливо буде трансформувати владу на субрегіо-
нальному рівні. За словами урядовця, навіть після завершення 
об’єднання громад і утворення нових районів, на обласному та 
районному рівнях будуть продовжувати функціонувати відповідні 
державні адміністрації, чого немає у жодній європейській державі. 

47 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» від 
16 квітня 2020 року № 562-ІХ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-20 

48 В. Безгін. Децентралізаційні зміни до Конституції: необхідність чи 
забаганка. URL: https://decentralization.gov.ua/news/columns/12200. Дата звер-
нення: 27.02.2020 р. 
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Такий стан речей суперечитиме ратифікованій Україною Європей-
ській хартії місцевого самоврядування49. 

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 27 травня 2020 р. 
завершив затвердження перспективних планів усіх 24 областей 
України, на основі яких 12 червня 2020 р. на позачерговому засі-
данні уряду були схвалені 24 розпорядження щодо визначення ад-
міністративних центрів та територій територіальних громад по 
кожній області. Після цього Верховна Рада України 17 липня 2020 
року прийняла Постанову № 3650 «Про утворення та ліквідацію 
районів», згідно з якою в Україні було утворено 136 нових районів, 
та ліквідовано 490 колишніх50. 

Зокрема, Постановою визначалось, що межі районів встанов-
люються по зовнішній межі територій сільських, селищних, місь-
ких територіальних громад, які входять до складу відповідного 
району. Вибори депутатів районних рад ліквідованих районів, згід-
но з документом, не проводяться, а повноваження депутатів район-
них рад у ліквідованих районах припиняються в день набуття пов-
новажень депутатів районних рад, обраних на перших виборах до 
районних рад у нових районах. Центральна виборча комісія, відпо-
відно до Постанови, повинна була забезпечити формування вибор-
чих округів та проведення місцевих виборів з урахуванням ново-
утворених районів. 

Утім у липні 2020 року були внесені зміни до Закону України 
«Про місцеве самоврядування України» про затвердження старост 
сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за 
пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голо-
ви51.  

Наслідком таких дещо поспішних та недостатньо продума-
них дій влади до Конституційного Суду було внесено два консти-
туційні подання щодо конституційності положень пункту 6 частини 
першої статті 4, частини третьої статті 11 Закону України «Про 

49 В’ячеслав Негода: «З Конституцією чи без, критично важливо завер-
шити децентралізацію до місцевих виборів URL: https:// 
decentralization.gov.ua/news/12271 

50 Прийнято Постанову про утворення та ліквідацію районів URL:  
https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/196122.html 

51 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдос-
коналення виборчого законодавства : Закон України від 16 липня 2020 р. 
№ 805-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-20#n2480. 
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добровільне об’єднання територіальних громад»52 та щодо від-
повідності Конституції Постанови Верховної Ради «Про утворення 
та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року № 807-ІХ53.  

Непослідовні дії влади продовжилися і у 2021 році. 15 квітня 
2021 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо розвитку інституту старост»54, яким 
староста виводиться із системи місцевого самоврядування та пере-
стає бути членом виконавчого комітету за посадою. Аналіз законо-
проєкту свідчить про наявність деяких норм, які суперечать поло-
женням Конституції. Тому у разі підписання зазначеного законо-
проєкту Президентом та набранням ним чинності можна очікувати 
ще одне конституційне подання до Конституційного Суду.  

Враховуючи наведене можна дійти таких висновків:  
По-перше, переконані, що внесення змін до Конституції 

України в частині децентралізації влади мало передувати законода-
вчим новелам у цій сфері. Тому ці зміни потрібно було приймати 
ще у 2015 році, коли в державі започатковувались децентралізацій-
ні процеси.  

По-друге, об’єднання територіальних громад адмініст-
ративним шляхом та утворення нових районів не означає завер-
шення муніципальної реформи в Україні, оскільки продовжують 
функціонувати місцеві державні адміністрації на обласному та ра-
йонному рівнях, а відповідно залишаються нерозв’язаними питання 
щодо запровадження інституту префектів та нової системи адмініс-
тративного нагляду за законністю діяльності органів місцевого 
самоврядування, утворення виконавчих органів місцевих рад на 
регіональному рівні тощо. Ці та інші проблеми можна усунути 
лише шляхом внесення змін до Конституції України.  

52 Щодо відповідності Конституції України (конституційності) поло-
жень пункту 6 частини першої статті 4, частини третьої статті 11 Закону Укра-
їни «Про добровільне об’єднання територіальних громад» : Конституційне 
подання від 19 жовтня 2020 р. № 3/502. URL : https://ccu.gov.ua/sites/ 
default/files/3_502_2020_.pdf. 

53 Щодо відповідності Конституції України (конституційності) Поста-
нови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 
липня 2020 року № 807-ІХ : Конституційне подання від 20 жовтня 2020 р. 
№ 3/506. URL : https://ccu.gov.ua/sites/default/files/_506-2020_k.p._red_.pdf. 

54 Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інститу-
ту старост : Проєкт Закону № 4535 від 12 грудня 2020 р. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4535&skl=10.  
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По-третє, визначення на конституційному рівні системи но-
вих адміністративно-територіальних одиниць є необхідним для 
повноцінного реформування адміністративно-територіального уст-
рою України. Адже прийняття законів «Про засади адміністратив-
но-територіального устрою України» та «Про адміністративно-
територіальний устрій України», змін до Закону про місцеве самов-
рядування та деяких інших законодавчих актів є недостатнім для 
належної реалізації адміністративно-територіальної реформи в 
Україні, що передбачає чітке визначення в Основному Законі дер-
жави рівнів місцевого самоврядування та розмежування компетен-
ції між ними. 

По-четверте, варто наголосити, що зміни до Конституції 
України щодо децентралізації влади повинні базуватись на поло-
женнях Європейської хартії місцевого самоврядування 1985 року. 
Це стосується визначення поняття місцевого самоврядування, його 
основних принципів, компетенції органів місцевого самоврядуван-
ня, адміністративного нагляду за діяльністю органів місцевого са-
моврядування, їх структури, фінансової основи місцевого самовря-
дування тощо. Лише тоді можна вести мову про належне конститу-
ційне забезпечення муніципальної реформи в Україні. 
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1.3. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  

ТА МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В КОНТЕКСТІ  
ДОКТРИНИ СУЧАСНОГО МУНІЦИПАЛІЗМУ 

 
Загальновідомо, що будь-яке наукове дослідження потребує 

застосування чіткої методології, яка дає змогу провести відповідне 
дослідження на належному якісному рівні й досягти окреслених 
дослідником мети та завдань. Усталене в науці визначення поняття 
«методологія» (від грец. μεθοδολογία – вчення про метод) тлума-
чить його як сукупність прийомів дослідження, що застосовуються 
в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності.  

Юридична наука на сьогодні напрацювала власну усталену 
методологію, яка має як свої спеціальні, притаманні лише їй, так і 
спільні риси з іншими галузями наукового знання. Треба розуміти, 
що методологія юридичної науки – це не просто набір принципів і 
методів наукового пізнання. Як зазначається в «Юридичній енцик-
лопедії», методологія юридичної науки – це система підходів, ме-
тодів і способів наукового дослідження, теоретичні засади їх вико-
ристання під час вивчення державно-правових явищ. Основою ме-
тодології юридичної науки слугують, зокрема, філософсько-
світоглядні та теоретико-правові підходи, загальнонаукові методи 
та спеціальні методи55.  

Натепер поняття методології проведення наукових дослі-
джень у сфері теорії права та конституційного права України, на 
думку деяких вчених, треба розуміти як об’єктивно існуючу впо-
рядковану систему наукових методів (гносеологічний, логічний, 
евристичний, комунікативний, прогностичний тощо). Однак важ-
ливим питанням залишається формування сучасних завдань (ви-
кликів), які стоять перед методологією проведення наукових дослі-
джень у сфері муніципальної реформи в Україні. Саме чітке розу-
міння цих завдань та належне використання наукових методів і 
максимальне дотримання відповідних принципів дають змогу нау-
ковцям збагачувати теоретико-правову науку та науку конститу-
ційного права України, зокрема у галузі муніципальної реформи 

55 Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голо-
ва) та ін. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана. 2001. Т. 3: К–М.  
С. 618. 
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новими дослідженнями, які йдуть у ногу з тенденціями у сфері 
юридичної науки.  

Водночас фахівці із вказаної проблематики вказують і на те, 
що дослідження теоретико-методологічних засад сучасних методів, 
форм і механізмів реалізації державної політики на місцевому рівні 
набуває важливого значення з позицій реального розуміння особ-
ливостей функціонування інституту місцевого самоврядування у 
територіальній організації влади в Україні, динаміки її становлення 
в умовах демократизації суспільства, спрямованості на задоволення 
потреб громадян56. Реалізація муніципальної реформи безпосеред-
ньо зумовлює «необхідність пізнання права, створення, тлумачення 
і застосування норм права на основі раціональності, солідарності і 
ціннісно орієнтованого зважування інтересів як засобу досягнення 
більшої досконалості права і справедливості»57. 

Питання формування сучасних завдань, які характерні для 
організації місцевого самоврядування в Україні та науки конститу-
ційного права України загалом, системно порушуються у працях 
таких науковців, як Б. П. Андресюк, М. О. Баймуратов, 
Ю. Ю. Бальцій, Ю. Г. Барабаш, О. В. Батанов, Д. М. Бєлов, 
Н. В. Камінська, В. М. Кампо, А. М. Колодій, В. В. Костицький, 
Б. Я. Кофман, А. Р. Крусян, І. М. Мищак, Н. М. Оніщенко, 
М. В. Оніщук, М. П. Орзіх, С. А. Панасюк, О. О. Петришин, 
В. Ф. Погорілко, Т. С. Подорожна, П. М. Рабінович, М. В. Савчин, 
А. О. Селіванов, О. В. Скрипнюк, О. Ф. Фрицький, В. М. Шаповал, 
Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик, В.Д. Шаповал та багато інших. 
Можна зазначити, що за роки незалежності в Україні склалося кі-
лька потужних наукових шкіл, зокрема теоретико-правових, кон-
ституційного та муніципального права, передусім при провідних 
спеціалізованих вищих навчальних закладах (Національний юри-
дичний університет імені Ярослава Мудрого), юридичних факуль-
тетах класичних університетів (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет 
імені Івана Франка), академічних (Інститут держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України) та інших спеціалізованих устано-
вах (Інститут законодавства Верховної Ради України, Національна 

56 Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні 
пріоритети: монографія / за ред. З. С. Варналія. Київ: НІСД, 2007. С. 52. 

57 Майданик Р. Вчення про методологію приватного (цивільного) права 
України. Загальні положення. Право України. 2019. № 1. С. 60. 
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академія державного управління при Президентові України та ін.) 
тощо. Їх дослідницький потенціал скерований на пізнання та роз-
криття сутнісних рис і особливостей муніципальної реформи, 
розв’язання важливих і актуальних науково-теоретичних та прик-
ладних питань, пов’язаних із її проведенням у контексті вітчизня-
них доктрин конституціоналізму та муніципалізму. 

Значним методологічним та практичним підґрунтям для по-
дальших наукових пошуків і розвитку теоретичних і прикладних 
досліджень у сфері обґрунтування та здійснення муніципальної 
реформи в сучасній України став фаховий переклад і коментар 
низки ключових європейських законодавчих актів з питань місце-
вого самоврядування. За останні роки було видано «Науково-
практичний коментар Європейської хартії місцевого самовряду-
вання»58, «Коментар Європейської рамкової конвенції про транско-
рдонне співробітництво між територіальними громадами або влас-
тями»59 тощо. Такі видання дають змогу дослідникам не лише 
ознайомитися із визначальними міжнародними стандартами у сфері 
місцевого самоврядування, порівняти зарубіжний досвід муніципа-
льних реформ, але й дійти висновків і підготувати пропозиції для 
України з урахуванням кращих новітніх теоретичних і практичних 
напрацювань у сфері реформування місцевого самоврядування.  

Як слушно зазначено у колективній праці українських вче-
них В. Ф. Погорілка та В. Л. Федоренка, формування сучасної нау-
кової методології юридичної науки в Україні відбувається шляхом 
трансформації вже апробованих методів науки радянського права, а 
також запозичення позитивно зарекомендованої наукової методо-
логії, яка не визнавалася в радянській науці, але застосовувалася у 
зарубіжній, зокрема, науці конституційного права60. 

На нашу думку, методологія муніципальної реформи мусить 
враховувати те, що на сучасному етапі розвитку теоретико-

58 Європейська хартія локальної демократії від «А до Я» (Науково-
практичний коментар Європейської хартії місцевого самоврядування) / Ми-
хайло Баймуратов, Борис Кофман, Сергій Панасюк. Київ: Ін-т законодавства 
Верховної Ради України, 2017. 274 с. 

59 Баймуратов М. О., Кофман Б. Я., Панасюк С. А. «Європа регіонів»: 
транскордонне співробітництво: Коментар Європейської рамкової конвенції 
про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або влас-
тями. Одеса: Фенікс, 2017. 206 с. 

60 Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: під-
ручник. Київ, 2012. С. 28. 
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правової науки та наук конституційного і муніципального права їм 
притаманна низка взаємопов’язаних тенденцій: збільшення кола 
досліджуваних питань, розширення методологічного інструмента-
рію наукових досліджень, всебічне врахування позитивного досві-
ду наукових досліджень конституційної і муніципальної теорії і 
практики інших держав, а також більша орієнтація на забезпечення 
практичних проблем державотворення61. На думку Ю. С. Шем-
шученка та О. В. Скрипнюка, в Україні відбувається розширення 
предмета наукових правових досліджень, досліджень конституцій-
но-правових і муніципально-правових явищ і зміщення акцентів у 
бік практичної значущості відповідних розробок, що передбачає 
переосмислення методології правових досліджень. Вчені наголо-
шують на тому, що за час свого утвердження та розвитку наука 
конституційного права в Україні почала ефективно здійснювати не 
лише свою гносеологічну, а й прогностичну функцію62. На аналогі-
чну тенденцію методології конституційного права також звертає 
увагу В. К. Матвійчук у своєму дослідженні, присвяченому актуа-
льним проблемам юридичної науки63. У контексті зазначеного 
слушним є твердження М. П. Орзіха про те, що методологія не 
може виступати лише у ролі сфери гносеології, оскільки має вирі-
шальне значення і для правової, і для конституційної та муніципа-
льної практик. У своєму дослідженні вчений стверджує, що мето-
дологія конституційного права – це передусім теорія і практика 
концептуального підходу не тільки до конституційно-правових 
інститутів, нормативних правоположень конституційних постула-
тів, а і до конституційних процесів (конституціоналізації), які за 
своєю природою охоплюють увесь спектр суспільних відносин64. 
Відповідно до цих поглядів, саме у щільній та постійній взаємодії 

61 Конституційне право України: підручник для студ. вищ. навч. закла-
дів / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. Харків:, 2008. С. 28. 

62 Про внесення змін до Конституції України щодо проведення черго-
вих виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ-
них, міських голів: Закон України від 01.02.2011 р. Відомості Верховної Ради 
України. 2011. № 10. Ст. 68. 

63 Матвійчук В. К. Актуальні проблеми юридичної науки: 2010. Юри-
дична наука. 2011. №1. С. 17. 

64 Орзіх М. П. Конституціоналістика у складі юридичних терміно-
понять. Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Одеса, 2009. 
Т. VIII. С. 120. 
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наукової теорії і практики проведення муніципальної реформи у 
чіткому та послідовному науковому супроводженні її реалізації 
закономірно вбачається запорука успіху, досягнення визначених 
цілей і завдань муніципальної реформи в Україні. 

Як видається, основною методологічною засадою при опра-
цюванні теоретичних і прикладних проблем муніципальної рефор-
ми має стати відхід від пропагованих позитивізмом та нормативіз-
мом відхід від людини як природного центру правової сфери буття. 
Тому обґрунтованою видається позиція М. Г. Братасюк, згідно з 
якою через домінування юридичного позитивізму як у правознав-
стві, так і на практиці донедавна проблема людини – особистості як 
суб’єкта (а не лише об’єкта) правового життя взагалі на порядку 
денному не стояла, оскільки правова політика розглядається за 
такого підходу як монологічне втілення волі державної влади. Вче-
на також дійшла висновку, що в контексті сучасної юридичної док-
трини правова політика постає діалогічним, полілогічним виражен-
ням волі народу, діалогом між громадянським суспільством, його 
структурними елементами, окремими представниками суспільства і 
публічною владою65. Натомість однією з головних ознак методоло-
гії досліджень у галузі конституційного права та місцевого самов-
рядування на сучасному етапі є домінування людиноцентризму, 
прагнення вчених спрямувати відповідні наукові дослідження саме 
на людину, її права та інтереси, гуманізувати правову реальність та 
український конституціоналізм і практику місцевого самовряду-
вання. Людиноцентризм «повинен стати не просто доктринальною 
ідеєю, він має перетворитися на спосіб життя українського народу і 
безальтернативний принцип функціонування влади»66. 

На нашу думку, ідеологія людиноцентризму має стати не-
від’ємною складовою муніципалізму та методології муніципальної 
реформи, у центрі якої, як і інших правових реформ, має стояти 
наділена широким спектром муніципальних прав та обов’язків лю-
дина, на другому місці – територіальна громада як носій найближ-

65 Братасюк М. Людина-особистість як суб’єкт права в контексті сучас-
ної правової політики. Публічне право. 2013. № 4 (13). С. 229–230. 

66 Мельник Р. С. Новели сучасної концепції українського адміністрати-
вного права.Lex Portus: юрид. наук. журнал / редкол.: С. В. Ківалов (гол. ред. 
ради), Б. А. Кормич (гол. ред.), І. В. Сафін (заст. гол. ред.), Т. В. Аверочкіна 
(наук. ред., відп. секр.) та ін.; НУ «ОЮА», ГО «МА Святий Миколай». Одеса: 
Видавничий дім «Гельветика», 2017. № 5. C. 9.  
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чих спільних базових інтересів членів територіальної громади, та 
на третьому місці держава – як сукупність об’єднаних єдиною пуб-
лічною владою територіальних громад67. Адже в умовах глобаліза-
ції, інформатизації та розвитку сучасних засобів комунікації муні-
ципальне право стає нормативно-правовим інструментом реалізації 
одного з головних теоретико-методологічних та практичних за-
вдань сучасності – поєднання в єдине ціле інтересів держави, су-
спільства та особи, оскільки головний сенс та суть місцевого само-
врядування полягають у тому, щоб на рівні кожної окремо взятої 
особи здійснювати гармонізацію прав та свобод людини і громадя-
нина з інтересами держави та суспільства68.  

Інша методологічна засада, на яку варто спиратися у дослі-
дженні муніципальної реформи, є конституціоналізація місцевого 
самоврядування, що доволі часто спонукає розглядати муніципаль-
ну реформу в контексті конституційних змін або модернізацій. 
Можна погодитися із Т. С. Подорожною, яка доводить, що універ-
сальною основою для проведення модернізації правової системи є 
її конституціоналізація, що є процесом проникнення конституцій-
них цінностей (положень і принципів) до всіх структурних елемен-
тів, правової системи з метою трансформації універсальних поло-
жень Конституції України. Варто наголосити, що значна кількість 
сучасних дослідників дотримується саме цієї тенденції. Багато віт-
чизняних вчених у своїх працях звертають увагу на потребу в роз-
робці нових інструментів реалізації статті 5 Конституції України, 
що встановлює монопольне право за народом виступати джерелом 
влади, народної законодавчої ініціативи (нормотворча петиція), 
референдуму з питань скасування законів тощо.  

Методологія муніципальної реформи має також опиратися на 
діалектичну єдність теоретичних та прикладних аспектів у пізнанні 
цього правового явища, а також сприяти його практичному перет-
воренню. Характерно, що на проблему недостатності уваги мето-

67 Серьогіна С. Удосконалення місцевого самоврядування в Україні в 
умовах демократизації та консолідації суспільства. Право України. 2014. № 4. 
С. 110–111. 

68 Батанов О. В. Глобалізація доктрини місцевого самоврядування та 
муніципального права у сучасному світі. Децентралізація в Україні: законода-
вчі новації та суспільні сподівання/ переднє слово Голови Верховної Ради 
України В. Б. Гройсмана. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 
2015. С. 177. 
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дології юридичної науки, на питання її практичної спрямованості 
ще у 1980-х роках звертав увагу сербський вчений Р. Лукіч, виок-
ремлюючи у структурі методології права її загальну (стосується 
питань, які є спільними для методів застосування і пізнання права) 
та спеціальну частини (містить дві дисципліни: методологію юри-
дичної науки (досліджує методи пізнання права) та юридичну тех-
ніку (вивчає методи практичного застосування права)69. Екстрапо-
люючи ці погляди на сферу досліджень муніципальної реформи, 
О. В. Батанов звертає увагу на необхідність прикладної орієнтації 
методологічних засад муніципальної реформи.  

Водночас, як уявляється, зберігають свою актуальність і за-
стереження вчених щодо світової кризи конституціоналізму, на-
самперед як кризи конституційних цінностей, яка зумовлена пер-
шістю технологій як маніпулятором суспільною свідомістю. Тому 
треба враховувати розуміння обмеженості можливостей методоло-
гії муніципальної реформи безпосереднього «втручання» у здійс-
нення цієї реформи, перетворення методології на методику, що є 
неприпустимим.  

Досліджуючи основні теоретико-правові завдання методоло-
гії муніципального реформування в Україні на сучасному етапі, 
доцільно також виокремити деякі особливості методики проведен-
ня нових досліджень у сфері конституційного і муніципального 
права України загалом.  

Першою з таких особливостей належить вважати те, що нау-
ковець повинен значну увагу приділяти порівнянню українського 
та зарубіжного законодавства, що стосується організації та діяль-
ності муніципальної влади. Адже, як зазначає Г. Г. Бернацький, у 
сучасному світі спостерігається тенденція до уніфікації текстів 
конституцій різних країн (процес інтернаціоналізації конституцій-
ного права в різних країнах)70. Тому, розглядаючи муніципальну 
реформу в Україні як теоретико-правове та конституційно-правове 
явище, можна цілком погодитися з обґрунтованою позицією 

69 Дубов Г. О. Методологія права: поняття, предмет та місце в системі 
наукового значення (за працею Р. Лукича «Методологія права»). Держава і 
право. 2010. Вип. 50. С. 52. 

70 Бернацкий Г. Г. Российский конституционализм: замысел и реализа-
ция (по материалам международной научной конференции «Российская кон-
ституционная модель замысел, реализация, перспективы»). Публічне право. 
2013. № 3 (11). С. 374. 
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М. В. Оніщука, який вважає перспективним для дослідження кон-
ституційно-правових явищ метод конституційної компаративісти-
ки, який дає змогу визначати загальні тенденції розвитку явищ на 
підставі порівняльного аналізу їх розвитку в різних країнах світу71. 
Також дослідник повинен концентрувати увагу на дотриманні 
принципу історичності, оскільки законодавство загалом і муніци-
пальне законодавство зокрема є динамічним порівняно з іншими 
явищами об’єктивної дійсності. Законодавство необхідно дослі-
джувати у часі, а саме: яким воно було (становлення і розвиток), є 
сьогодні (функціонування) і може бути в майбутньому (об’єктом 
вивчення повинні стати вже розроблені проєкти актів законодавст-
ва та прогнози їхнього прийняття й застосування на практиці, вияв-
лення тенденції майбутнього розвитку законодавства тощо).  

Пріоритетним також повинен бути принцип системності. Це 
пов’язано, серед іншого, з тим, що будь-яке дослідження у сфері 
юридичних наук стосується питання системи права та системи за-
конодавства, а тому повинно вписуватися в їх цілісність і структу-
рованість. Беззаперечно, принцип системності охоплює інтегратив-
ність, який доволі вдало, наприклад, застосував В. Є. Чиркін для 
формування інтегрального формаційно-цивілізаційного підходу до 
правових систем сучасності72, а також В. В. Речицький для набли-
ження двох різних типологічних підходів у визначенні органічного 
конституційного дизайну: американського (із пріоритетом свободи, 
яка проголошує демократію) та європейського (із пріоритетом по-
рядку, стабільності та демократії, яка проголошує свободу)73. 
З огляду на зазначене, у теоретико-правовій науці, а також у науках 
конституційного і муніципального права виділяють два аспекти 
поняття місцевого самоврядування як системного утворення. Це 
аспект суто теоретичний, пов’язаний із пізнавальними процедура-
ми, та прагматичний, пов’язаний із політичною сферою буття. Пер-
ший віддає пріоритет аналізові та осягненню механізмів явища, 
другий – реалізації ідей, проєктів, ідеальних моделей, які стали 

71 Оніщук М. В. Конституційні основи референдної демократії в Украї-
ні: дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 2010. С. 64. 

72 Чиркін В. Правові системи сучасності: взаємовплив і антагонізми (на 
прикладі конституційного права). Право України. 2013. № 6. С. 289. 

73 Речицький В. В. Прості цінності конституціоналізму. Конституційна 
Асамблея: політико-правові аспекти діяльності. Бюлетень інформаційно-
аналітичних матеріалів. 2012. № 7. С. 23. 
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результатом пізнавальної активності з боку політологів, правників, 
державотворців тощо, які переймаються у своїй роботі проблемами 
здійснення місцевого самоврядування74.  

Ігнорування системного характеру досліджуваного явища 
може призвести до помилок і прорахунків у здійсненні муніципа-
льних реформ, уповільнення їх реалізації, спотворення результатів 
тощо. Саме у зв’язку з безсистемним характером перший етап му-
ніципальної реформи в Україні критикував М. О. Пухтинський. 
Дослідник, зокрема, констатував накладання в Україні таких сум-
нівних явищ, як: «непослідовність розвитку процесу політичного та 
економічного реформування суспільства, «тупцювання на місці», 
викликані не комплексним, безсистемним підходом до розв’язання 
завдань державотворення, панування «радянсько-партійного» сте-
реотипу «демократичного централізму» в розбудові владних інсти-
туцій, «більшовицький» синдром висмикування окремої ланки з 
єдиного ланцюга організації влади, патерналістська психологія у 
середовищі державного апарату та пересічних громадян»75. З ура-
хуванням принципу системності «цілісність і системність реформи 
може бути забезпечена тільки тоді, коли будуть подолані недоліки 
організації влади в центрі і на місцях, проведене чітке розмежуван-
ня повноважень на конституційному рівні, визначені важелі для 
збалансування підсистем публічної влади. Запроваджувані зміни 
мають здійснюватися планомірно й поступово, аби не допустити 
дезорганізації всередині державного апарату та в системі місцевого 
самоврядування. Обов’язково зберегти і за змогою зміцнити сис-
темні зв’язки між усіма підсистемами публічного володарювання, 
зберегти керованість суспільно-політичних процесів, гарантувати 
територіальну цілісність України, неухильне додержання чинного 
законодавства, конституційних прав і свобод громадян»76. 

Важливим у будь-якому конституційно-правовому дослі-
дженні, крім зазначених вище, повинен також бути принцип  

74 Андресюк Б. П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: пробле-
ми і перспективи. Київ: Стилос, 1997. С. 35. 

75 Пухтинський М. Система місцевого самоврядування в Україні. Віс-
ник УАДУ. 1996. № 1. С. 78. 

76 Серьогіна С. Г. Реформа місцевого самоврядування в Україні в су-
часних умовах політико-правового розвитку. Актуальні проблеми державного 
будівництва та місцевого самоврядування в контексті конституційної моде-
рнізації: зб. наук. статей за матеріалами наук.-практ. семінару (м. Харків, 
14 жовтн. 2016 р.). Харків, 2016. С. 153. 
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простоти (принцип, що має назву «лезо Оккама», сформульований 
середньовічним філософом і логіком В. Оккамом). Вважається, що 
цей принцип був спрямований проти поширених у той час спроб 
пояснити нові явища за допомогою введення різних «прихованих 
якостей», «неіснуючих обставин» та вимагає усунення з науки всіх 
понять, що не є інтуїтивно-явними та не перевіряються досвідом77. 
Зазначений принцип дає змогу у процесі дослідження оминати 
зайві історичні та порівняльні відхилення від теми дослідження, не 
робити більше припущень, ніж цього вимагає предмет та завдання 
праці, а також не використовувати «зайві» наукові поняття. У кон-
тексті муніципальної реформи застосування цього принципу дає 
змогу уникати зайвого ускладнення предмету та об’єкта дослі-
дження, спроб пояснити закономірності розвитку муніципально-
правових явищ, процесів та інститутів через умоглядні, відірвані 
від практики категорії та уявлення, залишатися на ґрунті дослі-
дження реальних, а не удаваних фактів та явищ. Тому тісно 
пов’язаним з принципом простоти є принципи реалізму та об’єк-
тивізму в дослідження муніципальної реформи, її закономірностей 
та інших особливостей. Відповідною цій настанові є така муніци-
пальна реформа, яка відповідає вимогам забезпечення «реалістич-
ної моделі місцевого самоврядування та муніципальної влади»78. 

Безумовно, при дослідженні муніципальної реформи треба 
враховувати принцип історизму. Застосування такого принципу 
зумовлено тим, що муніципальні реформи проводилися в різні епо-
хи та в різних суспільно-історичних умовах. Їх проведення має 
процесуальний характер. В історії розвитку муніципального проце-
су відомі феномени незавершених або половинчастих муніципаль-
них реформ тощо. Варто також враховувати, що глибина, розмах та 
частота перетворень у місцевому самоврядуванні загалом синхрон-
ні процесам зростання та кризи державності, змінам у системі пуб-
лічної влади та соціально-економічній сфері країни. Всі означені 
феномени заслуговують прискіпливого наукового аналізу, їх елімі-
нування з історичного контексту буде означати порушення вимог 
об’єктивності та неупередженості, властивих науковому пізнанню 
муніципальної реформи як такої.  

77 Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. Мо-
сква, 2004. С. 61. 

78 Дідич Т. О. Нормопроєктування: питання теорії та методології: мо-
нографія. Н. М. Оніщенко. Київ: «Юрид. думка», 2014. С. 21. 
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Саме у процесі становлення та розвитку муніципальної науки 
сформувалася ще й низка теорій (концепцій) місцевого самовряду-
вання (громадівська, державна, муніципального соціалізму, муні-
ципального дуалізму тощо), які по-різному визначають суть цього 
інституту, особливості правової природи його завдань, функцій, 
форм і методів взаємовідносин із державою79. Відповідно, у межах 
означених концепцій місцевого самоврядування по-різному можна 
інтерпретувати передумови, перебіг, суть та призначення тих чи 
інших муніципальних реформ.  

Водночас, у контексті застосування принципу історизму, за-
слуговують на безумовну увагу, наукові праці щодо розбудови 
методології муніципальної реформи М. П. Драгоманова, М. С. Гру-
шевського, І. Я. Франка, Д. І. Донцова, В. К. Липинського, 
В. К. Винниченка, С. І. Дністянського, О. О. Ейхельмана, 
Ю. Л. Панейка та інших українських мислителів, теоретиків права 
та державознавців, які ґрунтовно переймалися різноманітними тео-
ретико-прикладними питаннями інституціалізації місцевого самов-
рядування в контексті розбудови системи публічної влади та украї-
нської державності. Згадані дослідження істотно збагатили як наці-
ональну, так і світову скарбницю муніципально-правової думки, 
вони мають велике теоретичне і прикладне значення, а їх результа-
ти, з огляду на це, можуть і мають бути використані у науково-
дослідній діяльності з осмислення феномену муніципалізму та му-
ніципальної реформи, задля залагодження нагальних питань щодо 
оптимізації шляхів взаємодії держави та інституту місцевого само-
врядування, його правового регулювання, а так само у правотвор-
чій та правозастосовчій сферах80.  

Муніципальній реформі, як і будь-якій іншій правовій ре-
формі, властивий не лише системний та історичний, але і ресурсо-
забезпечувальний характер. Зокрема, В. Рубцов вказує на два 
принципово різних підходи в теорії муніципального права та здійс-

79 Вишневський С. Ф. Концептуальні проблеми розуміння поняття та 
сутності функцій органів самоорганізації населення (громадівський підхід). 
Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання/ перед-
нє слово Голови Верховної Ради України В. Б. Гройсмана. Київ: Ін-т законо-
давства Верховної Ради України, 2015. С. 281–282. 

80 Камінська Н. В. Еволюція поглядів на значення місцевого самовря-
дування в розбудові української державності: історико-правові аспекти. Нау-
ковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: 
«Юридична». 2008. № 3. С. 11. 

- 61 - 

                                                 



нення регіональної політики. Перший достатньо традиційний і має 
за мету досягнення рівності ступенів розвиненості регіонів, змен-
шення диспропорцій. Другий – орієнтується на досягнення еконо-
мічної ефективності. Перший підхід можуть дозволити собі достат-
ньо благополучні спільноти, оскільки в них гостро не звучить пи-
тання про джерела ресурсів для розвитку. У разі, коли джерелом 
інвестицій здебільшого є внутрішні ресурси небагатої країни (ситу-
ація близька до української), то більш прийнятною є стратегія  
ефективності, що спочатку створює ресурсну базу для реалізації 
надалі стратегії вирівнювання81. Так само і зарубіжні вчені часто 
вказують на важливість реформування сфери місцевих податків і 
комунальних послуг у загальній структурі реформи місцевого са-
моврядування. Зокрема, угорський дослідник Т. М. Хорват, про-
аналізувавши досвід реформ у країнах Центральної і Східної Євро-
пи, наголосив, що «муніципалізація» комунальних послуг, що пе-
ребували у державній власності, застосування нових форм приват-
них підприємств для надання послуг, зміна фінансування інфра-
структури через витрати споживача і місцеве оподаткування були 
ключовими елементами перетворення82. Схожої думки дотримуєть-
ся й іспанський фахівець Ф. Лорас, який зазначає, що впроваджен-
ня нової системи менеджменту компаніями постачальниками міс-
цевих послуг – державних (комунальних), приватних або змішаної 
форми власності, передбачає запровадження значних організацій-
них змін: адаптацію до потреб споживача, встановлення ринкових 
цін та забезпечення відповідної якості, гарантування сервісної під-

81 Рубцов В. До питання щодо інструментів і ресурсів місцевого та ре-
гіонального розвитку. Муніципальний рух: новий етап розвитку: матеріали 
VII Всеукр. муніципальних слухань «Муніципальний рух в Україні – 10 років 
розвитку» (м. Бердянськ 06–08 верес. 2001 р.) / заг. ред. М. Пухтинського. 
Київ: Логос, 2002. С. 318–319. 

82 Хорват Т. М. Реформування місцевого сектору комунальних послуг. 
Порівняльний досвід Центральної і Східної Європи. Новий етап розвитку 
місцевого самоврядування, реформування житлово-комунальних господарств 
в Україні: за матеріалами ІХ Всеукр. муніципальних слухань «Житлово-
комунальна реформа – першочергове завдання місцевого та регіонального 
розвитку» (м. Київ, 22–26 верес. 2003 р.) / наук. ред. М. Пухтинський. Київ: 
Атіка-Н, 2004. С. 100. 
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тримки та розширення асортименту послуг, запровадження іннова-
цій і відносин, що базуються на довірі83. 

Досвід адміністративно-управлінських реформ у Європі та 
США, як зауважив Ю. Шаров, свідчить про значні можливості за-
стосування підходів менеджменту і стратегічного планування для 
створення результативної, інноваційної та гнучкої системи управ-
ління, спрямованої на громадянина. На підставі зазначених підхо-
дів здійснюється поступовий перехід від традиційних моделей ад-
міністрування, базованих на цінностях і ментальності належного 
виконання функцій, до таких, де провідною є орієнтація на досяг-
нення соціально-визначеного результату, людина розглядається як 
клієнт і споживач послуг, а система управління оцінюється крізь 
призму її здатності задовольняти динамічні потреби громадян. У 
сучасних концепціях місцевого розвитку в Україні, підкреслює 
автор, муніципальний менеджмент і стратегічне планування набу-
вають характеру парадигмальних складових нового управління, 
проте необхідно ще багато зробити для забезпечення їх ефективно-
го застосування як засобів реалізації результативної муніципальної 
політики84. Тобто йдеться про те, щоб не тільки розробити чи запо-
зичити ефективні теоретичні моделі, але й домогтися їх запрова-
дження та ефективної роботи на практиці. Відтак закономірно на-
голошується, що у процесі реформування органів місцевого само-
врядування на сучасному етапі важливим є надання їм реальної 
фінансової спроможності для здійснення власних повноважень і 

83 Лорас Ф. Нові методи менеджменту житлово-комунального сектору. 
Порівняльний досвід Центральної і Східної Європи. Новий етап розвитку 
місцевого самоврядування, реформування житлово-комунальних господарств 
в Україні: за матеріалами ІХ Всеукр. муніципальних слухань «Житлово-
комунальна реформа – першочергове завдання місцевого та регіонального 
розвитку» (м. Київ, 22–26 верес. 2003 р.) / наук. ред. М. Пухтинський. Київ: 
Атіка-Н, 2004. С.109. 

84 Шаров Ю. Управлінсько-методологічні проблеми муніципального 
розвитку. Інноваційні механізми місцевого та регіонального розвитку: за ма-
теріалами VIII Всеукр. муніципальних слухань «Ресурси місцевого і регіона-
льного розвитку: національний та міжнародний аспекти» (м. Судак, 29 липня – 
02 серпня 2002 р.) / наук. ред. М. Пухтинський. Київ: Атіка-Н, 2003. С. 314. 
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забезпечення добробуту громадян85. На підставі вивчення зарубіж-
них напрацювань обґрунтовується поняття «бюджетного федералі-
зму», під яким С. Я. Лихова та І. П. Устинова пропонують розуміти 
як законодавчо закріплені відносини центральної влади та органів 
місцевого самоврядування з приводу розподілу джерел доходів та 
видаткових бюджетних повноважень на фінансування публічних 
послуг, які повинні здійснюватися на засадах їх найвищої якості, 
максимальної доступності, доцільності, затребуваності й економіч-
ності, з обов’язковим дотриманням принципу фінансової незалеж-
ності кожного рівня влади86. О. Власенко доводить, що бюджетна 
реформа є складним і тривалим процесом. Для прикладу він поси-
лається на досвід Польщі, де згідно з концепцією адміністративної 
реформи повна бюджетна автономія органів місцевого самовряду-
вання була введена лише у 2002 році87. А. В. Толстоухов розглядає 
цю проблему ще ширше та до проблем, які стосуються фахівців з 
муніципального права, зараховує проблеми вивчення ресурсної, 
потенційної бази місцевого й регіонального розвитку, наголошую-
чи, насамперед, на потребі здійснення ресурсного аудиту на всіх 
щаблях територіальної організації влади88. 

На переконання низки сучасних українських дослідників 
(В. В. Костицький, В. В. Кравченко, Н. В. Кравченко, В. П. Ли-
сюченко, В. А. Негода, М. В. Пітцик, М. О. Пухтинський), «прак-

85 Мищак І. М. Проблеми і перспективи зміцнення фінансової спромо-
жності органів місцевого самоврядування. Питання правового забезпечення 
модернізації державного управління та місцевого самоврядування в Україні: 
матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 2017 р.) / заг. ред. Т. В. Мотренка, 
В. Є. Воротіна. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017. С. 72. 

86 Лихова С. Я., Устинова І. П. Юридична характеристика бюджетного 
федералізму та децентралізаційних процесів в Україні. Юридичний вісник. 
Повітряне і космічне право. 2016. № 2. С. 87. 

87 Власенко О. Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування 
в Україні. Український муніципальний рух: 10 років поступу: зб. матеріалів та 
документів VI Всеукр. муніципальних слухань (29 черв. – 02 лип. 2000 р.); 
Міжрегіон. муніципальних слухань (м. Бердянськ, 15–17 верес. 2000 р.); Гро-
мадських слухань (01 груд. 2000 р.) / упоряд. М. Пухтинський. Київ: Логос, 
2001. С. 348–349. 

88 Толстоухов А. Регіональна політика: досвід, проблеми, перспективи. 
Український муніципальний рух: 10 років поступу: зб. матеріалів та документів 
VI Всеукр. муніципальних слухань (29 черв. – 02 лип. 2000 р.), Міжрегіон. 
муніцип. слухань в м. Бердянську (15–17 верес. 2000 р.), Громад. слухань 
01 груд. 2000 р. / упоряд. М. Пухтинський. Київ: Логос, 2001. С. 51. 
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тика становлення та розвитку місцевого самоврядування в різних 
державах світу свідчить, що природа місцевого самоврядування не 
може бути визначена однозначно, зокрема, важко виділити власне 
місцеві справи, які б відрізнялися від загальнодержавних. Функції 
місцевого самоврядування носять як приватноправовий, так і пуб-
лічний характер. Все це свідчить про те, що місцеве самоврядуван-
ня одночасно містить в собі елементи як державного, так і грома-
дівського утворення, що відображено в сучасних тлумаченнях цьо-
го поняття»89. Натомість В. І. Борденюк переконує, що «в територі-
альній громаді, як цілісній соціальній системі, здійснюється, влас-
не, не самоврядування, а управління, що є відносно відокремленою 
(децентралізованою) частиною державного управління, яке повин-
но пов’язуватися з діяльністю не лише органів державної влади, а й 
органів місцевого самоврядування. Словом, вживане в Конституції 
України поняття «місцеве самоврядування» є умовною назвою 
демократичної системи державного управління на місцях, яка пе-
редбачає залучення громадян України, об’єднаних спільним про-
живанням у відповідні територіальні громади, до управління дер-
жавними справами на засадах правової, організаційної та фінансо-
во-матеріальної автономії в межах, визначених Конституцією та 
законами України»90. 

Як наслідок, різні підходи й тлумачення потребують узго-
дження і визнання на рівні правової доктрини, яка має впливати на 
світогляд розробників концепцій реформ і проєктів нормативно-
правових актів. На користь цього свідчить і зарубіжний досвід. 
О. Молодцов наводить твердження ідеолога польської адміністра-
тивно-територіальної реформи М. Кулеші щодо необхідності роз-
робки концептуальних підходів поза рамками адміністративної 
системи в зовнішньому експертному середовищі. Адміністративні 
структури за своєю природою обмежені в можливостях продукува-

89 Місцеве самоврядування в Україні: історія, сучасність, перспективи 
розвитку: навч. посібник / В. В. Кравченко, Н. В. Кравченко, В. П. Лисюченко, 
В. А. Негода, М. В. Пітцик, Л. Є. Подобед, М. О. Пухтинський Київ: Арарат-
Центр, 2000. С. 19. 

90 Борденюк В. Діалектика співвідношення самоврядування, місцевого 
самоврядування та державного управління. Інноваційні механізми місцевого 
та регіонального розвитку: за матеріалами VIII Всеукр. муніципальних слу-
хань «Ресурси місцевого і регіонального розвитку: національний та міжнарод-
ний аспекти» (м. Судак, 29 липня – 02 серпня 2002 р.) / наук. ред. 
М. Пухтинський. Київ: Атіка-Н, 2003. С. 280. 
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ти адекватні потребам суспільства ідеї та концепції. На них треба 
покласти функції, зокрема, розробки правових актів, їх впрова-
дження в практику, здійснення моніторингу91.  

На переконання С. В. Власенка та О. Л. Копиленка, сучасні 
дослідники муніципального права повинні враховувати той факт, 
що в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції інститут міс-
цевого самоврядування набуває зовсім інших, якісно нових ознак. 
По-перше, з об’єкта винятково внутрішньодержавного регулюван-
ня він трансформується в об’єкт міжнародно-правового регулю-
вання. По-друге, він стає об’єктом міжнародно-правового договір-
ного регулювання, тобто актуальні питання щодо його становлен-
ня, розвитку та вдосконалення кодифіковано у вигляді принципів і 
закріплено в міжнародних договорах. По-третє, принципи станов-
лення та розвитку місцевого самоврядування, що закріплені в між-
народних договорах, стають міжнародно-правовими зобов’я-
заннями держави-учасника такого договору, які вона змушена від-
творити у своєму національному законодавстві й реалізувати на 
практиці92. Вочевидь, оновлення змісту місцевого самоврядування, 
«вмонтування» до нього все нових елементів об’єктивно вимагає і 
корегування методологічних підходів до муніципальної реформи, 
яка має гнучко відповідати змістовним та сутнісним трансформаці-
ям об’єкта реформування.  

На нашу думку, зберігає актуальність думка О. В. Батанова 
про те, що обрана в Україні модель місцевого самоврядування не 
знімає з порядку денного необхідності подальшого осмислення 
цього явища, а відтак і пошуку досконалішого варіанту місцевого 
самоврядування та проведення комплексної муніципальної рефор-
ми з урахуванням аналізу практики його функціонування в нашій 

91 Молодцов О. Розвиток місцевого самоврядування в координатах ад-
міністративної реформи. Муніципальний рух: новий етап розвитку: матеріали 
VII Всеукр. муніципальних слухань «Муніципал. рух в Україні – 10 років 
розвитку» (м. Бердянськ, 06–08 верес. 2001 р.) / заг. ред. М. Пухтинського. 
Київ: Логос, 2002. С. 366. 

92 Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних 
відносин (на основі аналізу законопроєктів, включених до порядку денного 
сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / заг. ред. 
В. О. Зайчука. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2018. Т. 13. 
С. 7. 
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країні та за її межами93. Тому сучасна українська наука муніципа-
льного права повинна й надалі напрацьовувати власну методологію 
муніципальної реформи як складову доктрини муніципалізму, зві-
ряючи свої напрацювання зі здобутками представників муніципа-
льного права інших держав і критично осмислюючи й використо-
вуючи їхні теоретичні концепції та практичні рекомендації з прове-
дення муніципальних реформ.  

 
 
 
 

1.4. ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ 
ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

 
Децентралізацію можна вважати процесом перерозподілу чи 

диспергування функцій, повноважень людей або речей від центра-
льного управління. У науковій літературі децентралізацію визначе-
но як такий спосіб організації публічної влади в державі, за якого 
адміністративно-територіальні одиниці чи інші територіальні утво-
рення мають право самостійно розв’язувати питання місцевого 
значення і реалізувати власні завдання у межах, встановлених за-
конодавством та під відповідальність уповноважених органів і по-
садових осіб, а втручання в їхню діяльність може відбуватись виня-
тково для нагляду за законністю в передбачених законом випадках 
і відповідних формах94. 

93 Баймуратов М., Кофман Б., Панасюк С. Європейська хартія локаль-
ної демократії від «А до Я»: Науково-практичний коментар Європейської 
хартії місцевого самоврядування. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради 
України, 2017. С. 57. 

94 Бориславська О. М., Заверуха І. Б., Школик А. М., Захарченко Е. М., 
Курінний О. В., Топпервін Н. Децентралізація публічної влади: досвід Євро-
пейських країн та перспективи України / О. М. Бориславська, І. Б. Заверуха, 
А. М. Школик, Е. М. Захарченко, О. В. Курінний, Н. Топпервін; Центр політи-
ко-правових реформ. К., 2012. С. 13; Борденюк В. Децентралізація державної 
влади і місцеве самоврядування: поняття, суть, та форми (влади) [Текст] / 
В. Борденюк // Право України. 2005. №1. С. 21–25; Болдирєв С. В., Цуві-
на А. А. Децентралізація державної влади як одна з умов побудови ефективної 
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У загальноєвропейському середовищі децентралізацію розу-
міють як «процес широкого перерозподілу ролей та відповідально-
сті з метою створення сприятливих умов для участі нових гравців 
(органи місцевого самоврядування, недержавні організації) в про-

системи територіальної організації влади в Україні // Вчені записки Таврійсь-
кого національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні 
науки. 2019. Том 30 (69). № 6. С. 35–40; Децентралізація влади: порядок ден-
ний на середньострокову перспективу: аналіт. доп. / [Жаліло Я. А., Шевченко 
О. В., Романова В. В. та ін.]; за наук. ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2019. 
192 с.; Лелеченко А. П., Васильєва О. І., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцеве 
самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. / 
[А. П. Лелеченко, О. І. Васильєва, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] К., 2017. 110 с.; 
Медвідь Ф. М., Мельниченко Я. Б., Твердохліб А. І. Політико-правові засади 
регіональної політики України в умовах імплементації європейських стандар-
тів місцевого самоврядування // Міжнародні та європейські стандарти місцево-
го самоврядування: проблеми імплементації в Україні [Текст] :матеріали Все-
української науково-практичної конференції за міжнародною участю (20 груд-
ня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. проф. М. Микієвича, проф. О. Сушинського, 
доц. Р. Бедрія. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. – С.174–180.; Медвідь Ф. М., 
Чорна М. Ф., Давидюк П. М., Шеленговський В. В. Децентралізація публічної 
влади в умовах становлення національної безпеки України // The 9th 
International scientific and practical conference “Perspectives of world science and 
education” (May 20-22, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. – 
С. 699–713; Батанов О. В. Доктринальні проблеми розуміння сутності місцево-
го самоврядування як інституту громадянського суспільства. Правова держава. 
Випуск 26. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
2015. C. 176–185; Батанов О. В. Шляхи підвищення ефективності функціону-
вання громадянського суспільства в Україні як чинника формування націона-
льного консенсусу. Громадянське суспільство в Україні в умовах демократич-
них трансформацій: перспективи розвитку: науково-аналітична доповідь / 
Шемшученко Ю. С., Скрипнюк О. В., Оніщенко Н. М., Батанов О. В., Сунє-
гін С. О. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
2017. С. 64–92; Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні: історико-
правове дослідження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: 
спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і право-
вих учень». Львів, 2009. 40 с.; Мішина Н. В. Органи самоорганізації населення: 
порівняльно-правове дослідження: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». Одеса, 
2010. – 539 c.; Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія 
дії : національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, 
Ю. Ж. Шайгородський та ін. ; Інститут політичних і етнонаціональних дослі-
джень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К. : НАН України, 2016. 284 с. 
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цесі вироблення, здійснення та застосування законодавства і полі-
тики Європейського Союзу»95. 

Децентралізація витупає інституційною передумовою ста-
новлення демократичного та ефективного публічного адміністру-
вання, заснованого на принципах належного врядування. Тому 
децентралізацію влади вартує розглядати як невід’ємну складову 
трансформації державних інститутів в органи публічної влади на 
засадах запровадження принципів належного врядування (Good 
Governance). Питання децентралізації публічної влади є предметом 
дослідження багатьох зарубіжних учених: М. Андерсон, 
С. Бартоліні, К. Джеффері, Х. Вольман, Ф. Тудор, Х. Фреж, П. За-
харія, Р. Ебель, Я. Брюнкер, Х. Зоу, М. Кітінг та ін. Правові аспекти 
території і територіального устрою вивчалися І. Алебастровою, 

95 Грицяк І. А., Говоруха В. В., Стрельцов В. Ю. Правова та інституцій-
на основи Європейського Союзу: підруч. – Х., 2009. – 619 с.; Місцеве самовря-
дування в Україні та зарубіжних державах: порівняльно-правові аспекти: мо-
нографія / за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора 
О. В. Батанова, доктора юридичних наук, професора О. В. Марцеляка, доктора 
юридичних наук, професора А. Берлінгуера. Київ: Вид-во «ОСНОВА», 2020. – 
672 с.; Баймуратов М. Місцеве самоврядування як фактор інтернаціоналізації 
національного та конституціоналізації міжнародного правопорядків. Юридич-
ний журнал: Аналіт. матеріали. Коментарі. Судова практика. 2011. № 12. 
С. 24–31; Баймуратов М. О. Теоретичні аспекти конституційно-правового 
забезпечення зовнішньополітичної діяльності держави в умовах глобалізації та 
європейської інтеграції. Вісник Маріупольського державного університету. 
Серія: Право. 2014. Вип. 7. С. 10–27; Контроль за діяльністю органів публічної 
влади: національний досвід та міжнародні стандарти: аналітична доповідь / 
Ю. С. Шемшученко (керівник кол. авт.), О. В. Скрипнюк, Н. Р. Малишева та 
ін. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2018. С. 74–83; Гурне Б. Державне управ-
ління / пер. з франц. В. Шовкуна. – К.: Основи, 1993. 165 с.; Децентралізація 
публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Борис-
лавська О. М., Заверуха І. Б., Школик А. М. та ін.]; Центр політико-правових 
реформ. – К., Москаленко О. М., 2012. – 212 с.; Матвієнко А. С. Політико-
правові засади територіальної організації держави: світовий досвід і Україна / 
А. С. Матвієнко. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 
2015. – 376 с.; Приходько Х.В. Децентралізація публічної влади та місцеве 
самоврядування: концептуально-правові питання // Часопис Київського уні-
верситету права – 2014. – № 4. – С. 71–74; Правові засади оптимізації адмініс-
тративно-територіального устрою України : монографія / [Кресіна І. О., Кова-
ленко А. А., Лойко Л. І., Матвієнко А. С. та ін.] / за ред. І. О. Кресіної. – К. :  
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. – 296 с.; Архи-
пенко І. М. Зарубіжний досвід децентралізації влади: уроки для України // Дер-
жавне управління та місцеве самоврядування. – 2018. – Вип.4 (39). – С. 7–15. 
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С. Бабуріним, Л. Брілмаєром, А. Б’юкененом, І. Лексіним, 
Т. Мейзельсом, Н. Уолкером.  

Серед вітчизняних дослідників варто назвати таких: 
В. Авер’янова, І. Грицяка, О. Батанова, Р. Бедрія, І. Бутка, О. Зай-
чука, В. Кампо, І. Кресіну, М. Корнієнка, В. Кравченка, В. Копєй-
чикова, М. Микієвича, М. Пухтинського, А. Селіванова, М. Теплю-
ка, В. Шаповала. Значний внесок у дослідження проблем адмініст-
ративно-територіального устрою останніми роками зробили вітчи-
зняні фахівці у галузі державного управління та місцевого само-
врядування (Т. Безверхнюк, О. Кучабський, В. Куйбіда, О. Лазор, 
П. Петровський, М. Пухтинський, О. Сушинський, В. Яцуба), соці-
ально-економічної географії (М. Дністрянський, О. Шаблій), регіо-
нальної економіки (О. Амосов, А. Дєгтяр, М. Долішній, В. Загорсь-
кий). Пошук шляхів удосконалення територіального устрою Украї-
ни у різних аспектах здійснювали І. Алєксєєнко, О. Батанов, 
А. Береза, В. Борденюк, А. Доценко, І. Заяць, М. Іжа, О. Картунов, 
Л. Кочубей, І. Кресіна, В. Малиновський, І. Махновський, 
В. Олещенко, А. Павлюк, Є. Перегуда, О. Стойко, Л. Тварковська, 
С. Телешун, А. Ткачук, Ф. Медвідь, Н. Хома, Ю. Шемшученко  
та ін.  

Політика децентралізації публічної влади в України сьогодні 
формується в умовах неоголошеної війни з Росією, яка спричинила 
окупацію частини території та економічні втрати, супроводжується 
погіршенням соціально-економічного стану країни та рецесією, 
вимагає значних зовнішніх запозичень на відновлення економіки, а 
також масштабних витрат на ведення воєнних дій. Водночас Украї-
на інтегрується в європейський цивілізаційний простір, що висуває 
перед національною регіональною політикою низку вимог. Децент-
ралізація публічного управління має здійснюватися передусім в 
інтересах громадян, у межах цілісного пакету політичних, економі-
чних, соціальних реформ, спрямованих на перетворення України в 
сучасну європейську країну.  

Регіональна політика поєднує секторальні, просторові та 
управлінські цілі і пріоритети. Про це йдеться у «Порядку денному 
Європейського Союзу для регіонів» (EUTerritorial Agenda 2020), де 
зазначено, що серед найважливіших проблем, які мають 
розв’язувати регіони ЄС у ХХІ ст., є формування місткого, консо-
лідованого внутрішнього ринку, недопущення економічної регіо-
нальної самоізоляції та підтримка справедливої конкуренції на 

- 70 - 



місцевому і регіональному рівні, впровадження ефективних захо-
дів, пов’язаних з реакцією на демографічні і соціальні зміни у світі, 
розв’язання актуальних проблем розвитку регіонів, пов’язаних зі 
зміною клімату та довкілля.  

З огляду на стратегічний курс на євроінтеграцію, Україна по-
требує, з одного боку, взаємної відповідності цілей регіонального 
розвитку країни та ЄС, а з іншого – вироблення власного стратегіч-
ного бачення реформ на регіональному і місцевому рівнях з ураху-
ванням викликів, що виникають перед нашою державою. Сформо-
вані в Україні до 2014 р. нормативно-правова база та усталена 
практика реалізації державної регіональної політики мали низку 
недоліків, які перешкоджали успішності реформ на місцевому рів-
ні. Громади і регіони не перетворилися на повноцінні суб’єкти ре-
гіональної політики через такі перешкоди: нормативно-правові 
акти, які регламентують регіональну політику, ухвалювались біль-
шою мірою задля розв’язку короткострокових, локальних завдань 
розвитку окремих територій, а тому не входили в єдину взаємоуз-
годжену систему, породжували фрагментарність правового поля; 
державна регіональна політика тривалий час не розглядалася як 
окремий складник стратегічного розвитку держави; відсутність 
координування органів влади, відповідальних за різні сфери соціа-
льно-економічного розвитку у частині реалізації окремих питань 
розвитку територій; не було створено достатніх стимулів для забез-
печення інтегрованості регіонів у консолідований господарський 
простір країни. Така невідповідність між важливістю регіональної 
політики для забезпечення цілісності країни і стабільного розвитку 
територій та її відсутністю у державі, занедбаний стан правового та 
організаційного забезпечення регіональної політики зумовили не-
обхідність реформ, започаткованих у 2014 році. Позитивної оцінки 
заслуговує низка ухвалених у 2014–2015 рр. нормативно-правових 
актів, які регламентують найважливіші напрями державної політи-
ки децентралізації в Україні та окреслюють загальні параметри 
реформування. Це, зокрема:  

– Державна стратегія регіонального розвитку на період до 
2020 року (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 серпня 2014 р.), у якій обґрунтовані стратегічні цілі регіона-
льного розвитку, визначені пріоритети координації регіональної 
політики з галузевими політиками, а також механізми, інструменти 
та джерела фінансування регіонального розвитку до 2020 р.;  
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– Концепція реформування місцевого самоврядування та те-
риторіальної організації влади в Україні (схвалена Розпорядженням 
КМУ від 1 квітня 2014 р.), і План заходів щодо її реалізації. Поло-
ження Концепції визначають базові напрями децентралізації влади 
в Україні, нову роль громади, району, регіону у системі місцевого 
самоврядування і територіальної організації влади та шляхи підви-
щення дієвості, ефективності й відповідальності місцевого самов-
рядування за реалізацію регіональної політики;  

– Закон України «Про співробітництво територіальних гро-
мад» (від 17 червня 2014 р.), в якому унормовані питання співробі-
тництва територіальних громад для розв’язання спільних питань 
місцевого і регіонального розвитку;  

– Закон України «Про ратифікацію Додаткового протоколу 
до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі 
у справах органу місцевого самоврядування» від 2 вересня 2014 р.), 
положення якого унормовують права участі окремих громадян та 
громадських організацій у справах органу місцевого самовряду-
вання відповідно до норм європейського права;  

– Закон України «Про засади державної регіональної політи-
ки» (від 05 лютого 2015 р.), який визначає інституційні рамки регі-
онального розвитку в Україні; формує правову основу реалізації 
нової державної регіональної політики; законодавчо унормовує 
мету державної регіональної політики – створення умов для дина-
мічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпе-
чення їх соціальної та економічної консолідації, підвищення рівня 
життя населення, додержання гарантованих державою соціальних 
стандартів для кожного громадянина незалежно від місця прожи-
вання;  

– Закон України «Про добровільне об’єднання територіаль-
них громад» (від 5 лютого 2015 р.), який створив правове підґрунтя 
для укрупнення громад і формування економічно та організаційно 
спроможних дієздатних адміністративних одиниць;  

 – Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України» (щодо реформи міжбюджетних відносин) (від 28 грудня 
2014 р.), який визначив напрями удосконалення бюджетного зако-
нодавства в рамках децентралізації, передбачив значне розширення 
повноважень громад та зміцнення матеріальної і фінансової основи 
місцевого самоврядування;  
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– Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
та деяких інших законів України (щодо податкової реформи) (від 
28 грудня 2014 р.), який означив шляхи подальшої лібералізації 
податкової системи та передбачив надання більшого податкового 
ресурсу місцевим бюджетам96. 

Стратегія національного розвитку України, що базується на 
системі національних інтересів і пріоритетів, передбачає і страте-
гію національної безпеки держави, яка визначає принципи, пріори-
тетні цілі, завдання та механізми забезпечення життєво важливих 
інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх 
загроз97. З урахуванням геополітичної і внутрішньої ситуації діяль-
ність усіх державних органів в Україні має бути зосереджена на 
прогнозуванні, своєчасному виявленні, попередженні і нейтраліза-
ції зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці, захисті су-
веренітету і територіальної цілісності України98, безпеки її прикор-
донного простору, піднесенні економіки країни, забезпеченні осо-
бистої безпеки, конституційних прав і свобод людини і громадяни-
на, викоріненні злочинності, вдосконаленні системи державної 
влади, зміцненні законності і правопорядку та збереженні соціаль-
но-політичної стабільності суспільства, зміцненні позицій України 
у світі, підтриманні на належному рівні її оборонного потенціалу і 
обороноздатності, радикальному поліпшенні екологічної ситуації99.  

Державна політика національної безпеки України формуєть-
ся і реалізується за умов, коли у сучасному світі нівелюється різни-
ця між внутрішніми та зовнішніми аспектами безпеки, зростає вага 
несилових (політичних, економічних, соціальних, енергетичних, 
екологічних, інформаційних тощо) складових її забезпечення та 
формуються в межах ЄС – європейська наднаціональна ідентич-

96 Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до 
Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 
2015 році». – К. : НІСД, 2015. – 684 с. 

97 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 
вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ 
Президента України № 392/2020. 

98 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 
березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України»: Указ Президента 
України № 121/2021. 

99 Корнієвський О. А. Громадські об’єднання у системі національної 
безпеки держави: монографія / О. А. Корнієвський. – К.: Альтерпрес, 2010. – 
С. 290–350. 
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ність, а в рамках СНД – панросійська100 в умовах зовнішньої агресії 
Росії та сучасної гібридної війни101. 

Узагальнення теоретичного надбання, а також практика реа-
лізації зовнішньополітичних завдань сприяє окресленню складових 
національної безпеки України у зовнішній площині, до яких, як 
відомо, зараховують: гарантування і захист прав українських гро-
мадян і співвітчизників за кордоном; збереження цілісності і тери-
торіальної недоторканності Української держави; досягнення висо-
кого економічного розвитку і відповідно гідного місця в міжнарод-
ному поділі праці, а також протистояння енергетичним загрозам; 
адекватне співвідношення національних інтересів з участю у над-
національних міжнародних структурах; формування позитивного 
іміджу Української держави102. 

Зовнішньополітичні імперативи України спираються на зага-
льновизнані норми і принципи міжнародного права, серед яких 
принцип визнання загальнолюдських цінностей, активної міжнаро-
дної співпраці є визначальним. Він передбачає на взаємній основі: 

100 Пелагеша Н. Україна в смислових війнах постмодерну: трансформа-
ція української національної ідентичності в умовах глобалізації. – К.: НІСД, 
2008. – С. 1–58. 

101 Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. 
В. П. Горбуліна. – К.: НІСД, 2017. – 496 с. 

102 Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних дослі-
джень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради 
України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у сфері національної 
безпеки». – К.: НІСД, 2014. – 148 с.; Медвідь Ф. М. Енергетична безпека Укра-
їни: становлення національної стратегії // Наукові праці МАУП / Редкол.: 
В. Б. Захожай (голов. ред.) та ін. – К.: МАУП, 2010. – Вип. 1(24). – С. 201–206; 
Медвідь Ф. М. Національна безпека України в умовах формування європейсь-
кої системи колективної безпеки // Україна в нових реаліях: політичні, еконо-
мічні та правові орієнтири розвитку: збірник наукових праць за матеріалами ІІ 
Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 року / Націона-
льний університет ДПС України, НДІ фінансового права. – К.: Алеута, 2011. – 
С. 93–98; Медвідь Ф. М. Інформаційна безпека України: ґенеза і становлення // 
Наукові праці МАУП / Редкол.: В. Б. Захожай (гол. ред.) та ін. – К.: ДП «Вид. 
дім «Персонал», 2010. – Вип. 2(25). – С. 116–122; Медвідь Ф. М., Чорна М. Ф., 
Твердохліб А. І., Шенгеловський В. В. Гуманітарна безпека України в умовах 
викликів ХХІ ст.: філософсько-правовий вимір // The 9 th International scientific 
and practical conference “Dynamics of the development of world science” (May 13-
15, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. – С. 697–707.; Вла-
сюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої полі-
тики: вибр. наук. праці / О. С. Власюк. – К.: НІСД, 2016. – 528 с. 
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суверенну рівність і повагу суверенітету; територіальну цілісність і 
непорушність кордонів; невтручання у внутрішні справи; дотри-
мання і виконання міжнародних договорів і зобов’язань; врегулю-
вання міжнародних спорів і конфліктів винятково мирними, полі-
тичними засобами. Для оптимального використання зазначених 
зовнішньополітичних імперативів Україна потребує конфігурації 
політичних сил навколо національних інтересів і безпеки103. 

Національна безпека є важливою функцією кожної держави, 
що покликана гарантувати сприятливі умови для життя і продукти-
вної діяльності громадянам, державних інститутів, захищати жит-
тєво важливі інтереси людини, суспільства й держави від зовнішніх 
і внутрішніх загроз. Національна безпека, як зазначено у ст.1 Зако-
ну України «Про національну безпеку України», виступає як «за-
хищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, сус-
пільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспі-
льства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних 
та потенційних загроз національним інтересам»104. Захищеність 
людини і громадянина, суспільства і держави забезпечується відпо-
відною діяльністю, яка зменшує або відвертає ймовірні загрози і 
підвищує захисні, мобілізаційні функції у період небезпеки чи за-
гроз. В основі цієї діяльності лежить обстоювання і реалізація наці-
онального інтересу країни – глобального, всеохопного інтегрально-
го інтересу, втілення якого уможливлює здійснення життєво важ-
ливих приватних, групових і суспільних інтересів більшості грома-
дян. Отже, національна безпека є своєрідним синтезом інтересів і 
потреб усіх соціальних суб’єктів105. 

Дослідження національної безпеки і національних інтересів 
здійснює низка вчених з різних галузей знань, зокрема, 
О. Андрєєва, М. Вавринчук, О. Власюк, В. Горбулін, А. Гольцов, 

103 Медвідь Ф. М. Посилена угода Україна – ЄС в контексті вироблення 
стратегії національного розвитку // Україна-ЄС: на шляху до нового формату 
відносин: матеріали міжнародного «круглого столу» (Київ, 24 квітня 2008 р.) / 
Національн. інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: НІПМБ, 2008. – 
С. 59–68. 

104 Закон України «Про національну безпеку України» // Відомості 
Верховної Ради (ВВР) – 2018. – № 31, Ст. 241. 

105 Смолянюк В. Ф. Національні інтереси України: еволюція в політич-
ному часі // Інститут президентства України в системі державної влади Украї-
ни: матеріали наукової конференції. – К.: ВПЦ «Київський університет», 
2014. – С. 240–244. 
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О. Данілян, О. Дзьобань, С. Здіорук, М. Панов, Б. Парахонський, 
Г. Перепелиця, А. Качинський, А. Колодій, С. Кононенко, 
Ю. Римаренко, С. Римаренко, Г. Ситник, М. Степико, В. Олуйко, 
М. Поручник, В. Смолянюк, О. Соснін, М. Мальський, Ф. Медвідь, 
С. Федуняк, Л. Чупрій та ін. Політико-правові засади становлення 
національної безпеки і національних інтересів України розроблені 
автором106.  

106 Меdvid F. Interesy narodowe i priorytety geopolityczne Ukrainy – zarys 
tematyki // Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno– politologiczne – 2006. – № 2. – 
С. 59–66; Медвідь Ф. М. Політико-правові засади концепції національних 
інтересів України // Політичний менеджмент. – 2007. – № 1(10). – С. 66–73; 
Медвідь Ф. М. Національно-державні інтереси та геополітичні пріоритети 
України в умовах розширення Європейського Союзу: політико-правові аспек-
ти // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2007. – 
Вип. 18. – С. 44–50; Медвідь Ф. М. Історія і теорія становлення системи націо-
нальних інтересів України: правові колізії //Наукові записки Інституту полі-
тичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: 
2008. – Вип. 42.(підсекція «Курасівські читання»). – С. 210–221; Мед-
відь Ф. М., Буга Р. І. Національні інтереси України та їх пріоритети в умовах 
глобалізованого світу: небезпеки та загрози // Наукові праці МАУП / Редкол.: 
В. Б. Захожай (гол. ред.) [та ін.]. – К.: МАУП, 2001. – Вип. 3(26). – К.: ДП 
«Вид. дім «Персонал», 2010. – С. 112–117; Медвідь Ф. М. Національні інтереси 
України в умовах постбіполярного світу// Україна як геополітична реальність: 
політика, економіка, право: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Київ, МАУП, 29 березня 2012 р. / редкол.: А. М. Подоляка 
(голов. ред.), М. Ф. Головатий (заст. гол. ред.), Ф. М. Медвідь (заст. гол. ред.), 
А. А. Ігнатченко (відп. ред). – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2012. – 
С. 64–73; Медвідь Ф. М. Національна безпека і національні інтереси України 
в глобалізованому світі // Вісник Львівського університету. Серія історична. 
2017. Спецвипуск. – С. 245–253; Медвідь Ф. М. Небезпеки і загрози націона-
льним інтересам України у двосторонніх відносинах з Російською Федерацією 
// Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір: Матеріали 
круглих столів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем 
міжнародної безпеки впродовж 2008–2009 років / Національний інститут про-
блем міжнародної безпеки. – К.: ВД «Стилос», 2010. – С. 45–59; Мед-
відь Ф. М., Твердохліб А. І., Урбанський М. В. Національні та національно-
державні інтереси України в системі міжнародної безпеки // The 9th 
International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern 
society” (April 28–30, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United 
Kingdom. 2020. – С. 724–734; Медвідь Ф. М. Українська козацька республіка 
Богдана Хмельницького: національні інтереси і геополітичні пріоритети // 
Гетьманська Україна між Польщею, Росією та Туреччиною. Монографія. – 
Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – С. 40–50. 
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Правову основу національної безпеки забезпечують Консти-
туція України, закони, інші нормативно-правові акти, а також ви-
знані Україною міжнародні договори і угоди. 

Заслуговує на увагу аналіз небезпек і загроз національним 
інтересам України як ядру національної безпеки держави, здатному 
колективно протидіяти очікуваним загрозам. Національна безпека – 
це важлива функція кожної держави, що покликана гарантувати 
сприятливі умови для життя і продуктивної діяльності громадянам, 
державних інститутів, захищати життєво важливі інтереси людини, 
суспільства й держави від зовнішніх і внутрішніх загроз. Націона-
льна безпека, як зазначено у ст. 1 Закону України «Про національну 
безпеку України», виступає як «захищеність життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої за-
безпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 
запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз націо-
нальним інтересам»107. 

Нова редакція Стратегії національної безпеки України була 
розроблена на виконання Указу Президента України від 24 вересня 
2014 року №744 «Про рішення Ради національної безпеки і оборо-
ни України від 28 серпня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо 
захисту України та зміцнення її обороноздатності» і представлена 
Президентом України під час проголошення позачергового послан-
ня до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє стано-
вище України у сфері національної безпеки» у листопаді 2014 р.108. 

Основними цілями Стратегії є: мінімізація загроз державно-
му суверенітету та створення умов для відновлення територіальної 
цілісності України в межах міжнародно визнаного кордону Украї-
ни, гарантування мирного майбутнього України як суверенної і 
незалежної, демократичної, соціальної, правової держави; утвер-
дження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення нової 
якості економічного, соціального і гуманітарного розвитку, забез-

107 Закон України «Про національну безпеку України» // Відомості 
Верховної Ради – 2018. – № 31. – Ст. 241. 

108 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
06 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ 
Президента України № 387/2015; Аналітична доповідь Національного інститу-
ту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до 
Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 
сфері національної безпеки». – К.: НІСД, 2014. – 148 с. 
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печення інтеграції України до Європейського Союзу та формуван-
ня умов для вступу в НАТО109.  

Досягнення визначених цілей потребує: зміцнення Укра-
їнської держави шляхом забезпечення поступального соціально-
політичного й соціально-економічного розвитку України; якісно 
нової державної політики, спрямованої на ефективний захист наці-
ональних інтересів в економічній, соціальній, гуманітарній та ін-
ших сферах, комплексне реформування системи забезпечення наці-
ональної безпеки та створення ефективного сектору безпеки й обо-
рони України; Нового зовнішньополітичного позиціонування Укра-
їни у світі в умовах нестабільності глобальної системи безпеки. що 
передбачає створення ефективного сектору безпеки і оборони і 
уможливлює стабільний суспільно-політичний та соціально-
економічний розвиток України; нового зовнішньополітичного по-
зиціонування України у світі в умовах нестабільності глобальної 
системи безпеки110.  

Актуальними загрозами національній безпеці України Стра-
тегією визначено: 

Агресивні дії Росії, що здійснюються для виснаження Украї-
нської економіки і підриву суспільно-політичної стабільності 
з метою знищення держави України і захоплення її території. Нее-
фективність системи забезпечення національної безпеки і оборони 
України. Корупція та неефективна система державного управління. 
Економічна криза, виснаження фінансових ресурсів держави, зни-
ження рівня життя населення. Загрози енергетичній безпеці. Загро-
зи інформаційній безпеці. Загрози кібербезпеці і безпеці інформа-
ційних ресурсів. Загрози безпеці критичної інфраструктури. Загро-
зи екологічній безпеці111. 

В умовах докорінних змін у зовнішньому та внутрішньому 
безпековому середовищі Україна, на думку аналітиків, потребує 
нової моделі забезпечення національної безпеки, на створення якої 
спрямована Стратегія національної безпеки України, реалізуючи 
яку, Україна захищатиме всіма доступними засобами свої фунда-
ментальні національні цінності, визначені Конституцією та закона-

109 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ 
Президента України № 387/2015. 

110 Там само.. 
111 Там само.. 
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ми України, – незалежність, територіальну цілісність і суверенітет 
держави, свободу, демократію, права людини і верховенство права, 
добробут, мир і безпеку112. 

Основою подальшого розвитку країни є нагальна переорієн-
тація системи державного управління на безумовне дотримання 
принципів верховенства права, рівності кожного громадянина пе-
ред законом, прозорості влади. Досягнення цієї мети потребує: 
рішучого очищення влади від корупціонерів, агентури іноземних 
держав та непрофесіоналів; докорінної реорганізації державного 
апарату: реформування інституту державної служби, створення, 
дієздатних органів управління державою, формування висококва-
ліфікованого, патріотично налаштованого корпусу державних слу-
жбовців, відповідного реформування системи підготовки і перепід-
готовки кадрів, упровадження сучасних етичних норм поведінки 
державних службовців, військовослужбовців, співробітників пра-
воохоронних органів, формування нової культури безпеки; виваже-
ної децентралізації функцій держави та бюджетних ресурсів, зміц-
нення фінансових можливостей органів місцевого самоврядування; 
зосередження діяльності органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, прокуратури і судів на завданнях ефективно-
го захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, національної 
безпеки України; забезпечення відкритості та прозорості функціо-
нування державних органів, зокрема шляхом упровадження техно-
логій електронного урядування.  

Нагальним завданням є здійснення принципової і послідов-
ної антикорупційної політики, пріоритетними напрямами якої є 
удосконалення процедури перевірки на доброчесність та моніто-
ринг способу життя державних службовців, забезпечення діяльнос-
ті Національного антикорупційного бюро та Національного агентс-
тва з питань запобігання корупції, активна співпраця з міжнарод-
ними антикорупційними організаціями, зокрема Групою держав 
Ради Європи проти корупції (GRECO).  

Створення ефективного сектору безпеки і оборони України є 
ключовим завданням формування нової моделі забезпечення націо-

112 Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегічне планування: вирішен-
ня проблем національної безпеки. Монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинсь-
кий. – К.: НІСД, 2010. – 288 с.; Національна безпека: моніторинг реалізації 
законодавства України. – Київ: Інститут законодавства Верховної Ради Украї-
ни, 2018. – 375 с. 
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нальної безпеки. Він має функціонально об’єднати військові фор-
мування, правоохоронні розвідувальні органи та спеціальні держа-
вні органи і служби, які здійснюють захист національних інтересів 
від зовнішніх і внутрішніх загроз шляхом застосуванням зброї, 
спеціальних заходів або правового примусу у межах наданих їм 
повноважень. Для розв’язання завдань забезпечення безпеки і обо-
рони України у встановленому порядку суб’єкти сектору безпеки і 
оборони взаємодіють з іншими державними органами, неурядови-
ми організаціями та об’єднаннями, установами і підприємствами, 
також оборонно-промислового комплексу. Реалізація згаданого 
завдання повинна забезпечити: ефективне реагування на сучасні 
виклики і загрози національній безпеці України, що мають компле-
ксний характер; раціональне використання потенційних можливос-
тей суб’єктів сектору безпеки і оборони при захисті національних 
інтересів; узгодження концепцій (програм) реформування та розви-
тку цих суб’єктів; ефективне управління сектором безпеки і оборо-
ни та міжвідомчу взаємодію в мирний час, у кризових ситуаціях та 
в особливий період; цільовий і прагматичний підхід до визначення 
обсягів фінансових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних 
для ефективного функціонування, підготовки та застосування 
суб’єктів сектору безпеки і оборони.  

Для забезпечення ефективного функціонування сектору без-
пеки і оборони необхідним є: створення системи стратегічного 
прогнозування і планування з метою забезпечення адекватного 
реагування на реальні та потенційні загрози національній безпеці, 
визначення комплексу політичних, воєнних, економічних, соціаль-
них, інформаційних та інших заходів для запобігання виникненню 
загроз національні безпеці, їх нейтралізації та комплексної проти-
дії; забезпечення професіоналізації сектору безпеки і оборони, під-
вищення професійного рівня особового складу, створення інтегро-
ваної системи підготовки кадрів; удосконалення системи демокра-
тичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони 
України.  

Характер сучасних загроз національній безпеці України зу-
мовлює нагальну необхідність забезпечення готовності держави, її 
економіки і суспільства до оборони та відбиття збройної агресії, 
підвищення рівня обороноздатності держави як одного з найважли-
віших пріоритетів політики національної безпеки. Головними за-
вданнями у цій сфері є: реформування системи мобілізаційної під-

- 80 - 



готовки та мобілізації України з урахуванням особливостей сучас-
них воєнних конфліктів; перегляд та законодавче визначення засад 
територіальної оборони держави; активне використання механізмів 
двосторонньої та багатосторонньої співпраці з державами-
партнерами, передусім щодо розвитку військової і військово-
технічної співпраці, зокрема отримання від них військової допомо-
ги; реструктуризація та випереджувальний розвиток оборонної 
промисловості України, оптимізація її виробничих потужностей, 
здійснення політики імпортозаміщення та налагодження власного 
виробництва критичних комплектуючих і матеріалів, поглиблення 
військово-технічної співпраці з провідними державами світу, на-
самперед державами – членами ЄС і НАТО; упровадження розвит-
ку системи військово-патріотичного виховання, запровадження 
програм початкової військової підготовки у загальноосвітній шко-
лі113. 

Пріоритетним завданням є реформування Збройних Сил 
України з метою досягнення нової якості – ефективних, мобільних, 
оснащених сучасним озброєнням і військовою технікою, спромож-
них забезпечити оборону держави. 

Реформування правоохоронних органів, спеціальних служб і 
розвідувальних органів України спрямоване на забезпечення їх 
ефективного функціонування на основі загальноєвропейських 
норм, а також принципів державності, патріотизму, компетентнос-
ті, демілітаризації, координації, результативної взаємодії, чіткого 
розподілу завдань і усунення дублювання функцій, запровадження 
нових цивільно-військових відносин.  

Реформа Служби безпеки України має на меті позбавлення 
цього органу невластивих йому правоохоронних і слідчих функцій, 
перетворення на спеціальний орган контррозвідувального забезпе-
чення державної безпеки, захисту конституційного ладу, територіа-
льної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного 
потенціалу від посягань спеціальних служб іноземних держав, бо-
ротьби з тероризмом. 

113 Медвідь Ф. М. Національна безпека України в умовах формування 
європейської системи колективної безпеки // Україна в нових реаліях: політич-
ні, економічні та правові орієнтири розвитку: збірник наукових праць за мате-
ріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 року / 
Національний університет ДПС України, НДІ фінансового права. – К.: Алеута, 
2011. – С. 93–98. 
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Реформа Державної прикордонної служби буде здійснювати-
ся у напрямі підвищення можливостей цього органу для охорони та 
забезпечення недоторканості державного кордону, суверенних прав 
України в її виключній (морській) економічній зоні шляхом ство-
рення мобільних механізованих підрозділів та формування повно-
цінного мобільного загону швидкого реагування. 

Відновлення територіальної цілісності Української держави, 
верховенства права на всій її території, реінтеграція тимчасово 
окупованих та неконтрольованих територій є першочерговими 
пріоритетами політики національної безпеки. Їхня реалізація вима-
гає формування сприятливих політичних передумов, що досягати-
муться мирними, заснованими на принципах міжнародного права 
засобами: шляхом політичного діалогу, пошуку прийнятних варіа-
нтів надання додаткових повноважень органам місцевого самовря-
дування та регіонам; гарантованим забезпеченням захисту грома-
дянських, політичних, економічних, соціальних, релігійних, куль-
турних прав усіх етнічних груп, що проживають на території  
України114. 

Відтак, подальша децентралізація публічної влади в Україні з 
урахуванням європейських стандартів та принципів регіонального 
розвитку має спрямовуватися на: остаточний перехід від жорсткої 
системи управління по вертикалі «центр – регіон» до політики де-
централізації державного управління, повсюдності місцевого само-
врядування та оптимізації територіальної організації влади на 
принципах субсидіарності; перехід від політики вирівнювання з 
центру зростаючих соціально-економічних диспропорцій розвитку 
територій, централізованого перерозподілу ресурсів та обмежених 
бюджетних коштів – до політики створення рівних можливостей 
для збалансованого розвитку регіонів, розкриття внутрішнього 
потенціалу громад та підвищення їх конкурентоспроможності; за-
безпечення надання інституційної та інвестиційної підтримки всім 
регіонам через залучення потенціалу державно-приватного парт-
нерства, забезпечення державних гарантій для іноземних інвесто-
рів, упровадження дієвих інструментів оптимального використання 
місцевих ресурсів та їх спрямування на розвиток територій; поши-

114 Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних дослі-
джень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради 
України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у сфері національної 
безпеки». – К.: НІСД, 2014. – С. 9–12. 
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рення гнучких інструментів стимулювання регіонального розвитку 
(залучення технічної допомоги, кредитів, розвиток ринку місцевих 
запозичень)115. 

Отже, децентралізація публічної влади в умовах розбудови 
національної безпеки України передбачає формування нової логіки 
відносин громади, регіону та держави і має стати каталізатором 
відбудови і нового поступу держави, чинником консолідації украї-
нського суспільства задля збереження державності та реалізації 
євроінтеграційних прагнень. 

 
 

 
 

115 Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України 
до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 
2015 році». – К. : НІСД, 2015. – С. 19–199; Порівняльний аналіз позицій влади 
і громадян України з питань забезпечення безпеки громад під час децентралі-
зації влади та реформування місцевого самоврядування / М. Сунгуровський 
(керівник проєкту) та ін. – Київ: Заповіт, 2018. – 60 с.; Приходько Х.В. Децен-
тралізація публічної влади та місцеве самоврядування: концептуально-правові 
питання // Часопис Київського університету права – 2014. – № 4. – С. 71–74; 
Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зару-
біжний досвід : монографія / [Кресіна І. О., Береза А. В., Коваленко А. А., 
Матвієнко А. С., Стойко О. М. та ін.] / за ред. І. О. Кресіної. – К. : Ін-т держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – 420 с.; Любченко П. М. 
Місцеве самоврядування в системі інститутів громадського суспільства: кон-
ституційно-правовий аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право». Х., 2008. – 40 с.; Бата-
нов О. В. Розвиток конституційного законодавства про статус територіальних 
громад в Україні: доктринальні та прикладні аспекти. Регіональна політика і 
децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів: Збір-
ник наукових праць / За ред. Ю. С. Шемшученка, І. О. Кресіної. Київ: Інститут 
держави і права ім. В. М. Корецького; Київський університет права НАН Укра-
їни, 2015. С. 36–51; Батанов О. В. Конституційна регламентація статусу тери-
торіальних громад в Україні у контексті зарубіжного досвіду. Юридичний 
вісник. 2015. № 3. С. 78–85; Батанов О. В. Аксіосфера муніципалізму як фун-
дамент розвитку сучасного муніципального права / О. В. Батанов // Право 
України. – 2014. – № 5. – С. 97–105; Баймуратов М. О. Функції і повноваження 
територіальних громад. Наукові праці Одеської національної юридичної ака-
демії. Т. 1. Одеса : Юрид. літ., 2002. С. 104–117; Любченко П. М. Конститу-
ційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту грома-
дянського суспільства: Монографія. Харків: Одіссей, 2006. 
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1.5. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТА  
ВИКЛИКИ УНІТАРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ  

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 
 

 
Новітня конституційна історія України свідчить, що багато-

аспектною і складною є проблема утвердження в Україні оптима-
льної форми державного устрою. У політико-правовій науці зага-
лом та сучасній конституціоналістиці ця проблема вже три десяти-
ліття поспіль активно дебатується ученими-державознавцями, по-
літиками, громадськими діячами. 

Попри незворотність курсу на формування України як суве-
ренної і незалежної, демократичної, соціальної, правової, унітарної 
держави, територія якої в межах кордону є цілісною і недоторкан-
ною (ст. ст. 1–2 Конституції України116), питання щодо форми дер-
жавного устрою України, її адміністративно-територіальної органі-
зації, розв’язання пов’язаних із ними національно-політичних, мо-
вних та соціально-економічних проблем суспільства,залишаються 
доволі дискусійним аспектом політичного та правового життя су-
часної України. Особливо болісно загострилися та актуалізувалися 
ці питання в умовах анексії Автономної Республіки Крим і зброй-
ної інтервенції Російської Федерації проти України. 

Загалом проблема територіального устрою України виявила-
ся чи не найскладнішим конституційним інститутом за всі роки 
незалежності української держави. По суті, у перші роки незалеж-
ності України не було вироблено чіткої як загальнотеоретичної, так 
і нормативної стратегії щодо спрямування України в напрямку 
унітаризму. 

Підтвердженням цьому було існування деякий час інституту 
Президента Автономної Республіки Крим, надання права Вер-
ховній Раді Автономної Республіки Крим приймати власні закони 
тощо. Лише Конституційний договір між Верховною Радою Украї-
ни та Президентом України «Про основні засади організації та  
функціонування державної влади та місцевого самоврядування на 

116 Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 
28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 
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період до прийняття нової Конституції України»117 офіційно визна-
чив унітарний вектор розвитку української державності. 

Проте закріплення в Конституції України унітарної форми 
територіального устрою держави лише посилило актуальність зага-
льнотеоретичних досліджень проблем унітаризму та складність цієї 
тематики, загострило суперечливість та діаметральність поглядів 
на проблеми і перспективи територіальної організації  
держави118.  

Показовою у цьому аспекті є позиція С. О. Телешуна, який 
ще у 2000 році зазначав, що «закріплення в Конституції України 
унітарності нашої держави і водночас наявність у її складі адмініс-
тративної (а не національно-територіальної) автономії посилило 
актуальність розробки теоретичних питань унітаризму та федералі-

117 Конституційний договір між Верховною Радою України та Президе-
нтом України «Про основні засади організації та функціонування державної 
влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової 
Конституції України» від 8 червня 1995 р. Голос України. 1995. 10 червня. 

118 Гречко О. О. Принцип єдності та цілісності державної території як 
гарантія унітарного характеру української держави. Право і Безпека: наук. 
журн. 2014. № 4(55). С. 12–16; Колісник В. Перспективи удосконалення дер-
жавно-територіального устрою України: відновлення унітаризму чи перехід до 
федералізму? Права людини: інформ. бюл. Харк. правозахис. групи. 2014. 
№ 10 (1–15 квітня). С. 6–9; Кресіна І. О., Стойко О. М. Еволюція унітаризму в 
Україні: між консолідацією та консервацією. Право України. 2014. № 9. С. 45–
52; Курас І. Федерація чи унітарна держава? (Загальнонаціональні та регіона-
льні державотворчі інтереси в сучасній Україні). Політика і час. 1993. № 6. 
С. 4–8; Приполова Л. І. Територіальний устрій України та європейських уніта-
рних держав: порівняльно-правовий аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне 
право». Київ, 2012. 20 с.; Романюк О. І. Унітаризм VS федералізація: проблема 
державного устрою України в контексті конституційної реформи. Вісник Наці-
онального університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудро-
го». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія: зб. наук. пр. 
НЮУ ім. Я. Мудрого. Харків: Право, 2014. 2014. № 3 (22). С.111–119; Сер-
дюк Н. А. Проблеми унітаризму та особливості політико-правового статусу 
територіальної автономії в Україні. Соціологія права. 2015. № 1/2. С. 116–121; 
Сидоренко О. О. Розвиток унітарних відносин в Україні як одна з умов форму-
вання сучасної правової системи. Проблеми законності: зб. наук. пр. 2017. 
Вип.139. С. 8–19; Сметана В. В. Гармонізація тенденцій децентралізації та цен-
тралізації як чинник розвитку унітаризму в сучасній Україні: доктринальний 
аспект. Часопис Київського університету права. 2015. № 1. С. 101–105 та ін. 
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зму, перегляду самої концепції унітарної держави»119. Водночас, 
попри доволі фрагментарний підхід до концептуальних проблем 
територіальної організації держави, загальний унітарний вектор 
державотворення був незмінним як у доконституційний, так і пост-
конституційний період.  

Ще у Концепції нової Конституції України, схваленій Вер-
ховною Радою УРСР 19 червня 1991 року, було обґрунтовано заса-
ди конституційного ладу УРСР, зокрема послідовно вказано, що її 
«форма державного устрою – унітарна держава, до складу якої 
входить Кримська Автономна Радянська Соціалістична Республі-
ка». Водночас зазначалося, що «територія Республіки є недотор-
канною і неподільною. Вона не може бути змінена або використана 
без її згоди. Питання територіальної цілісності України є виключ-
ним правом народу України»120. 

З часом, у Проєкті Конституції України, винесеному Верхов-
ною Радою України на всенародне обговорення, не лише закріплю-
валося, що «територія України є єдиною, неподільною, недотор-
канною і цілісною. Питання про зміни території і державних кор-
донів України вирішуються лише загальноукраїнським референду-
мом» (ст. 7 проєкту), а й чітко визначалося, що «Україна є уні-
тарною державою», територіальний устрій якої «ґрунтується на 
засадах єдності, неподільності, недоторканності і цілісності дер-
жавної території, комплексності економічного розвитку і керовано-
сті окремих її частин з урахуванням загальнодержавних і регіона-
льних інтересів, національних і культурних традицій, географічних 
і демографічних особливостей, природних і кліматичних умов» 
(ст. 104 проєкту)121. 

Попри відсутність систематизованих актів, які б забезпечу-
вали реалізацію конституційних засад територіального устрою та 

119 Телешун С. О. Державний устрій України: проблеми теорії і практи-
ки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук: спец. 23.00.02 
«Політичні інститути та процеси». Київ, 2000. С. 2. 

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

121 Конституція України: Проєкт, винесений Верховною Радою України 
на всенародне обговорення: Постанова Верховної Ради України «Про проєкт 
нової Конституції України» від 1 липня 1992 року № 2525-XII. Відомості 
Верховної Ради України. 1992. № 37. Ст. 550. 
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детально регламентували порядок розв’язання питань адміністра-
тивно-територіального устрою, треба констатувати, що державна 
політика у сфері конституювання та гарантування унітарності віт-
чизняної державності, особливо після прийняття Конституції Укра-
їни, стала послідовною та однозначною. У Концепції адміністра-
тивної реформи в Україні зазначено, що «у процесі трансформації 
територіального устрою та системи місцевого самоврядування слід 
спиратися на національний досвід, а також на світову, насамперед 
європейську, практику», при цьому процес перетворень «доцільно 
здійснювати з урахуванням унітарної форми державного устрою, 
яка забезпечує збереження соборності України»122. 

У Концепції державної регіональної політики від 25 травня 
2001 року закріплювалося, що державна регіональна політика ґрун-
тується, разом з іншими принципами, із врахуванням принципу 
«забезпечення унітарності України та цілісності її території, вклю-
чаючи єдність економічного простору на всій території держави, її 
грошово-кредитної, податкової, митної, бюджетної систем»123. 
Також, серед принципів державної регіональної політики, закріп-
лених у Законі України «Про засади державної регіональної полі-
тики»124 вагомим виведено принцип унітарності, під яким розумі-
ється «забезпечення просторової, політичної, економічної, соціаль-
ної, гуманітарної цілісності України» (частина перша ст. 3). 

Щодо концептуальних положень державної мовної політики 
в Україні, то у Концепції державної мовної політики було закріп-
лено, що «повноцінне функціонування української мови в усіх сфе-
рах суспільного життя на всій території держави є гарантією збе-
реження ідентичності української нації, єдності України» та вста-
новлено, що одним з основних завдань цієї Концепції є сприяння 

122 Концепція адміністративної реформи в Україні: Затверджена Указом 
Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністрати-
вної реформи в Україні» 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  

123 Концепція державної регіональної політики: Затверджена Указом 
Президента України «Про Концепцію державної регіональної політики» 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 

124 Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 
5 лютого 2015 року. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 90. 
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«посиленню функції державної мови як об’єднавчого і консоліда-
ційного чинників в українському суспільстві, засобу зміцнення 
державної єдності України»125. У розвиток цих засад, у частині 
третій ст. 1 Закону України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної», зазначено, що «державний статус 
української мови є невіддільним елементом конституційного ладу 
України як унітарної держави»126. 

Безумовно, визначення базових понять, охоплених загальною 
проблематикою державного ладу, державного устрою, територіа-
льного устрою (унітарності, автономії, територіальної організації 
влади та місцевого самоврядування, етнорегіональної, етнонаціо-
нальної та мовної політики, національно-державного будівництва 
тощо), знаходимо не лише в законодавстві, а і, насамперед, енцик-
лопедичних та довідкових виданнях. Хоча підходи, методологічні 
засади до тлумачення відповідних понять та обсяг охоплення в них 
політико-правових реалій різні. Поглибленому дослідженню цієї 
проблематики сприяють видання історико-політологічних і право-
вих документів, збірників аналітичних оглядів та рекомендацій. 

Проте комплексних досліджень проблематики унітаризму 
обмаль. Тривалий час науковці зверталися до загальних проблем 
право-державотворення, не диференціюючи їх, розглядали здебі-
льшого атрибутику держави, її завдання та функції, а не її внутріш-
ню організацію щодо не лише форми, а й суті та змісту. Основну 
увагу приділяли питанням інституційного характеру – адміністра-
тивно-територіального устрою в його нормативно-правових та 
управлінських функціях. 

Тому, попри наявність доволі фундаментальних праць з пи-
тань адміністративно-територіального устрою та територіальної 
організації влади127, подекуди з доволі амбітними назвами та зміс-

125 Концепція державної мовної політики: Схвалена Указом Президента 
України від 15 лютого 2010 року № 161/2010. Офіційний сайт Верховної Ради 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161/2010?find=1&text= 
%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80 

126 Закон України «Про забезпечення функціонування української мови 
як державної» від 25 квітня 2019 року. Відомості Верховної Ради України. 
2019. № 21. Ст. 81. 

127 Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна мо-
дель. За заг. ред. О. І. Соскіна. Київ: Видавництво «Інститут трансформації 
суспільства», 2007. 288 с.; Адміністративно-територіальна реформа в Україні: 
політико-правові проблеми: монографія. І. О. Кресіна та ін.; ред. І. О. Кресіна; 
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том, треба констатувати, що сьогодні у вітчизняній юриспруденції 
дослідження проблем унітарної форми територіального устрою та 
загалом унітаризму залишаються доволі фрагментарним. 

Тема унітаризму досліджувалася у контексті загальних про-
блем державного устрою, територіального устрою, порівняння з 
федеративною формою територіального устрою, або в контексті 
продукування необхідності проведення адміністративно-
територіальної реформи. Варто зазначити, що проблема унітаризму 

НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. Київ: Логос, 
2009. 480 с.; Адміністративно-територіальний устрій України. Історія та су-
часність. За ред. В. Г. Яцуби. Київ: Секретаріат Кабінету Міністрів України, 
2002. 320 с.; Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучас-
ність. Перспективи: монографія. В. С. Куйбіда та ін.; заг. ред. О. В. Турчинова; 
Секретаріат Кабінету Міністрів України. Київ: Геопринт, 2009. 615 с.; Верме-
нич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний 
стан, проблеми реформування : у 2 ч. Київ: Нац. акад. наук України, Ін-т істо-
рії України, Центр теоретико-метод. проблем історичної регіоналістики, 2009. 
Ч. 1. Київ: [б.в.], 2009. 364 с.; Ч. 2. Київ: [б.в.], 2009. 370 с.; Гдичинський Б. П. 
Державний устрій України: політико-історичний аспект: монографія. Чернівці: 
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організація влади в Україні. Київ: Дакор, 2007. 576 с.; Магновський І. Й. Тери-
торіальний устрій України: монографія. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2011. 
474 с.; Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: 
монографія. Харків: Право, 2009. 597 с.; Правові засади оптимізації адмініст-
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наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ: Логос, 2011. 
399 с.; Телешун С. О. Державний устрій України: проблеми політики теорії і 
практики. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. 318 с.; Ткачук А., Ткачук Р., 
Ганущак Ю. З історії реформ адміністративно-територіального устрою Украї-
ни, 1907-2009 роки. Київ: Леста, 2009. 128 с. та ін. 
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не була актуальною і в Радянському Союзі, оскільки правники та 
ідеологи тогочасної доби намагалися, насамперед, обґрунтувати 
незаперечну легітимність існування такої федеративної держави як 
СРСР.  

Незважаючи на ці та інші проблеми конституційної теорії та 
практики, для кожної сфери наукового знання приходить час осми-
слення накопиченого знання як результату теоретичного засвоєння 
нею свого предмету, який набуває рис системності. Йдеться про 
пізнання наукою самої себе, що є умовою її подальшого розвитку 
та утвердження реальної соціальної цінності. Хочеться думати, що 
настав час і для вітчизняної конституційної теорії державного уст-
рою, концептуальним орієнтиром для якої мають стати ідейні заса-
ди класичного унітаризму. 

Хрестоматійно термін «унітарна держава» походить з латин-
ського слова unus, unitаs, що означає «один», «єдність». Унітарна 
держава складається не з державних утворень, а з адміністративно-
територіальних одиниць, правовий статус яких визначено центра-
льною владою. Унітарний характер держави означає, що територія 
у межах існуючих державних кордонів є цілісною і недоторканною, 
що складові частини цієї території перебувають у нерозривному 
взаємозв’язку, відзначаються внутрішньою єдністю і не мають 
ознак державності, як це властиво складовим частинам, скажімо, 
федеративної держави. 

Концептуально значущими є й інші характеристики унітар-
ної держави. Наприклад, деякими дослідниками акцентована увага 
не тільки на її так званих «матеріальних» характеристиках, а й під-
креслюється сприяння забезпеченню унітаризму факторів немате-
ріального змісту. Саме такий підхід демонструє визначення унітар-
ної держави, представленої як простого єдиного державного утво-
рення, що складається з юридично рівних адміністративно-
територіальних одиниць, які підпорядковані центральним органам 
влади і не мають ознак державного суверенітету, а більшість насе-
лення в такій державі має унітарну правосвідомість. 

«Унітарна правосвідомість» належить до групи ознак, які не 
обмежуються лише формою державної атрибутики та технологіч-
ною характеристикою унітарної держави. Унітарна правосвідо-
мість – це більше, ніж обов’язкова ознака державності та унітарної 
спроможності. Ця характеристика передує та виступає основою 
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унітаризму. Це своєрідна національна традиція територіальної ор-
ганізації та форма її історичної та сучасної конституціоналізації128. 

В контексті універсалізації методологічних підходів до уні-
тарних характеристик сучасної держави особливої уваги заслуговує 
системний підхід. У західній доктрині права поняття «унітарна 
система» визначається як система політичної організації, за якої усі 
або більшість владних повноважень зосереджені на рівні централь-
ного уряду, на відміну від федеральної системи. В умовах унітарної 
системи центральний уряд, зазвичай, делегує повноваження тери-
торіальним одиницям і дозволяє останнім реалізовувати прийняті 
політичні рішення.  

Аналізуючи генезис унітарної форми державного устрою, 
потрібно зважати на те, що унітаризм замінив партикуляризм і фе-
одальну роздробленість, відіграв свою прогресивну роль. Він не 
залежав від національно-етнічної чи расової структури населення, а 
був затребуваний єдиним режимом, відносною простотою в здійс-
ненні державної влади. Унітарна держава натепер є найпоширені-
шою у світі формою державного устрою. Понад 85 % країн світу 
обрали унітарну форму свого територіального устрою. Незважаючи 
на те, що це різні за своїми територіальними параметрами, етно-
національним складом, географічним розташуванням, економічним 
та соціально-культурним розвитком, політичними та правовими 
традиціями держави, унітарним державам притаманна комплексна 
система ознак. 

Серед них визначають такі: територія держави поділена на 
адміністративно-територіальні одиниці, які не наділені державним 
суверенітетом; єдина структура державного апарату, компетенція 
якого поширюється на всю територію держави; єдине громадянст-
во; єдина система законодавства, осьовим центром якої є єдина 
державна конституція, норми якої застосовуються на території всієї 
країни без будь-яких обмежень; єдина судова система; єдина сис-
тема органів конституційного контролю; одноканальна система 

128 Батанов О. В., Приходько Х. В. Феноменологія сучасного унітариз-
му: аксіологічні, онтологічні та телеологічні аспекти. Вісник Південного регіо-
нального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 7. 
С. 69–78; Иринин А. Е. Сущность унитарной формы государственного устрой-
ства: дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория 
и история права и государства; история учений о праве и государстве». Крас-
нодар, 2007. 174 с. 
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оподаткування; участь держави у міжнародних відносинах як єди-
ного цілого тощо.  

В аспекті забезпечення державно-управлінської організації 
кожна з них має свої особливості. Наприклад, Велика Британія, 
децентралізує владу на практиці, але не в конституційних принци-
пах. Це одна з небагатьох країн, яка обрала деволюцію як форму 
децентралізації та територіальної організації. Інші країни наділя-
ють різним ступенем автономності територіальні одиниці. У Фран-
ції – класичному прикладі децентралізованої адміністративної сис-
теми, деякі члени місцевої влади призначаються центральним уря-
дом, тоді як інші обираються. 

Для унітарної держави характерна єдина система вищих ор-
ганів (парламент, глава держави, уряд). Юрисдикція цих органів 
розповсюджується на всю територію країни, яка поділяється на 
адміністративно-територіальні одиниці, які не мають політичної 
самостійності. В цих одиницях (департаменти, області, округа, 
райони, громади тощо) звичайно утворюються власні представни-
цькі та виконавчі органи, які функціонують відповідно до загаль-
нонаціонального законодавства та зобов’язані застосовувати зако-
нодавчі та інші нормативні акти, які ухвалюють центральні органи 
державної влади. 

Територія унітарної держави завжди має свою внутрішню 
організацію або так званий адміністративно-територіальний устрій 
(винятком є лише так звані мікродержави), суть якого зводиться до 
поділу єдиної території держави на складові частини. Територія 
унітарної держави являє собою не що інше, як велику політичну та 
соціально-економічну суперсистему, що у визначених державним 
кордоном межах поєднує ключові функціональні підсистеми жит-
тєдіяльності суспільства («управління», «виробництво», «обслуго-
вування», «розселення») та певною мірою локалізує їх у межах 
конкретних адміністративно-територіальних одиниць існуючого 
адміністративно-територіального поділу. Лише у тих випадках, 
коли локалізація зазначених підсистем на території відповідає іс-
нуючому адміністративно-територіальному устрою (відповідно, і 
існуючій системі управління) адміністративно-територіальний 
устрій можна розглядати, як оптимальний. 

Втім, на наше переконання, як у концептуально-
конституційному, так і праксеологічному аспекті, унітаризм є наба-
гато складнішим за своїми аксіологічними, онтологічними, гносео-
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логічними, телеологічними та іншими ознаками і характеристиками 
феноменом, ніж унітарний устрій держави. 

Теорія унітаризму належить до числа універсальних консти-
туційно-правових та політичних теорій, які розвивають і збагачу-
ють практику конституційного права та процесу, будівництва су-
часної державності. Осмислення специфіки конституційного будів-
ництва в сучасній Україні стикається з низкою доктринальних про-
блем і, зокрема, з необхідністю розробки категорій, що утворюють 
стійку і водночас динамічну політичну систему. Така політична 
потреба в умовах сьогодення і в майбутньому актуалізує необхід-
ність розробки, уточнення багатьох понять. 

До таких і належить поняття унітаризму, яке тісно пов’язане 
з феноменом конституціоналізму і системою конституційних тра-
дицій, ідей, поглядів, що визначають конституційний лад та прояв-
ляються в конституційно-правових нормах і інститутах, конститу-
ційних звичаях і конституційній свідомості. 

Сьогодні унітаризм в сучасній Україні розвивається в надто 
не простих умовах, пов’язаних насамперед з анексією Автономної 
Республіки Крим та збройною інтервенцією з боку Російської Фе-
дерації. Докорінна модернізація багатьох конституційних, ідеологі-
чних та моральних цінностей, що відбулася за останні десятиліття, 
викликає необхідність консолідації конституційної та політичної 
свідомості, конституційної та політичної культури суспільства. 
Саме тому унітаризм може стати сьогодні такою ціннісно-
орієнтуючою парадигмою, яка б стала системоутворювальною іде-
єю і важливим елементом громадської правосвідомості. 

Актуальність вивчення інституту унітаризму натепер зростає 
не тільки з доктринально-пізнавальних позицій, але і в праксеоло-
гічному аспекті, оскільки багато з проєктів конституційних, перед-
усім адміністративно-територіальних перетворень співзвучні з реа-
ліями сьогоднішнього дня і сприяють утвердженню принципово 
нових конституційних цінностей, в системі яких унітаризм має 
унікальне значення. 

Обумовлено це, насамперед, тим, що унітаристська ідея в 
процесі свого генезису виходить за просторово-технологічні, функ-
ціонально-телеологічні та інструментально-кратологічні рамки 
державного устрою і в існуючих реаліях починає перетворюватися 
на форму національної моделі конституційного ладу, вбираючи в 
себе безліч конституційних явищ, відносин і процесів – починаючи 
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з питань становлення муніципалізму і парламентаризму, функціо-
нування територіальних громад і органів публічної влади та закін-
чуючи проблемами формування конституційної свідомості і кон-
ституційної культури. В сучасних умовах унітаризм, як один з ос-
новоположних принципів конституційного ладу, об’єктивно слугує 
своєрідним плацдармом для впровадження унітаристської ідеології 
в конституційно-правове життя і суспільні відносини. 

Втім сучасна теорія унітаризму страждає відсутністю систе-
мності, цілісності, адекватної юридичної визначеності базових  
терміно-понять. Тому розробка відповідного категоріально-
понятійного апарату залишається доволі важливою проблемою 
сучасного право-державознавства. Багато понять, на наш погляд, 
досі точно не визначено, що породжує неоднозначне їх тлумачення, 
різне сприйняття суті, змісту і обсягу. У наукових працях, навіть 
спеціально присвячених питанням унітаризму, часто взагалі не 
формулюються визначення основних понять, відсутнє чітке розме-
жування між ними. А такі поняття, як «унітарна держава», «унітар-
ність» і «унітаризм» часто вживаються окремими дослідниками як 
ідентичні. 

На думку В. В. Міщука, унітаризм це принцип державного 
устрою, «сутнісна значимість якого вбачається в централізації, яка 
обов’язково знаходить свій вияв у сфері державної влади та управ-
ління, а також може знаходити відповідну об’єктивізацію в еконо-
мічній, культурній, соціальній та інших сферах державно-
суспільного життя». Також він вважає, що «в основу принципу 
унітаризму покладені процеси централізації державної влади та 
управління, поєднані із самоврядними тенденціями місцевого са-
моврядування. При унітарній формі територіального устрою дер-
жави існує лише одна конституційна система органів державної 
влади, компетенція яких поширюється на всю територію держави». 

Водночас В. В. Міщук стверджує, що поняття «унітарна фо-
рма держави» та «унітаризм» не є тотожними, оскільки неоднако-
вим є їхнє змістовне наповнення. До того ж, час введення згаданих 
понять у науковий обіг різний: дефініція «унітарна держава» впер-
ше зустрічається у наукових працях учених-теоретиків ХІХ ст., 
натомість термін «унітаризм» з різних причин і в сучасній юрис-
пруденції не набув широкого використання. Сама унітарна держава 
виникає і розвивається на основі принципу унітаризму. Окремі 
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елементи унітаризму спостерігаються і в державах з федеративною 
формою територіального устрою129. 

Іншим прикладом є позиція М. В. Савчина, який розглядає 
унітаризм як одну з форм державного устрою та стверджує, що 
«вітчизняний унітаризм базується на адміністративно-терито-
ріальному поділі, який передбачає уніфікацію законодавства про 
місцеву владу та уніфікацію системи органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування». Також зазначає, «він цим не 
вичерпується, засади унітаризму з погляду правової догматики 
порушується – у складі України є Автономна Республіка Крим, що 
є дилемою українського унітаризму, оскільки виникає питання про 
можливість зародження регіоналістських і, навіть, федералістських 
тенденцій»130. 

Показовою є і позиція О. Г. Кушниренка, який хоч і наголо-
шує на тому, що унітаризм є «формою державної єдності та базо-
вою цінністю конституційного ладу», втім зосереджує увагу лише 
на аналізі унітарної форми державного устрою131. 

Отже можна констатувати, що напрацювання визначення по-
няття унітаризму є доволі складним завданням. У багатьох науко-
вих працях не подана чітка дефініція, або вона присутня в неявно-
му вигляді через перерахування ознак, властивостей, рис132. Не всі 

129 Міщук В. В. Унітаризм як принцип державного устрою. Універси-
тетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та 
права. 2010. № 4/2010. С. 12–16; Міщук В. В. Унітарна форма територіального 
устрою України, Польщі та Італії (порівняльно-правовий аналіз): автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових учень». Київ, 2011. С. 9, 14. 

130 Савчин М. В. Конституційне право України: підручник. Київ: Пра-
вова єдність, 2009. С. 886, 891. 

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

132 Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна мо-
дель. За загальною редакцією О. І. Соскіна. Київ: Видавництво «Інститут тран-
сформації суспільства», 2007. 288 с.; Адміністративно-територіальна реформа 
в Україні: політико-правові проблеми: монографія. І. О. Кресіна та ін.; ред. 
І. О. Кресіна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. 
Київ: Логос, 2009. 480 с.; Адміністративно-територіальний устрій України. 
Історія. Сучасність. Перспективи : монографія. В. С. Куйбіда та ін.; заг. ред. 
О. В. Турчинов ; Секретаріат Кабінету Міністрів України. Київ: Геопринт, 
2009. 615 с.; Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: 
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з них характерні саме унітаризму. Різні суть, зміст і кількість наве-
дених ознак і властивостей. До того ж поняттям «унітаризм» опе-
рують вчені різних галузей наукового знання (юристи, політологи, 
соціологи, філософи, економісти, фінансисти), тобто воно є міжди-
сциплінарною категорією.  

Відсутність єдиного підходу до розуміння унітаризму викли-
кано декількома причинами. І передусім тим, що унітарна модель 
державного устрою: а) належить одночасно і до структури, і до 
функціонування публічної влади; б) вона забезпечує синтез різних 
тенденцій розвитку державного організму: з одного боку, його єд-
ності, неподільності, централізації та, з іншого боку, муніципаліза-
ції, децентралізації, деконцентрації, деволюції тощо; в) одночасно є 
і конституційно-правовим, політичним і соціальним явищем; 
г) передбачає цілі і засоби їх досягнення, ці цілі можуть бути за 
своїм характером локальними, регіональними і глобальними. 

До того ж існує кілька моделей унітарної організації держа-
ви, для яких унітаризм може розглядатися і як теорія унітарної 
форми державного устрою, і як конкретна унітарна держава – спо-
сіб реалізації та втілення цієї теорії. За такого підходу унітаризм як 

еволюція, сучасний стан, проблеми реформування : у 2 ч. Київ: Нац. акад. наук 
України, Ін-т історії України, Центр теоретико-метод. проблем історичної 
регіоналістики, 2009. Ч. 1. Київ: б.в., 2009. 364 с.; Ч. 2. Київ: б.в., 2009. 370 с.; 
Гетьман А. Б. Конституційно-правові засади адміністративно-територіального 
устрою України: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 
12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». Київ, 2013. 189 с.; Гди-
чинський Б. П. Державний устрій України: політико-історичний аспект : моно-
графія; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці: Рута, 
2007. 167 с.; Гречко О. О. Принципи територіального устрою України: консти-
туційно-правовий аспект: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 
спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». Харків, 2018. 
228 с.; Зарубіжний і вітчизняний досвід реформування адміністративно-
територіального устрою. Л. Т. Шевчук та ін. Львів: б. в., 2007. 254 с.; Іщен-
ко О. П. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального 
устрою України: монографія. Київ: Юрінком Iнтер, 2014. 224 с.; Правові заса-
ди оптимізації адміністративно-територіального устрою: монографія. Кресі-
на І. О. (керівник авт. кол.); Грицяк Д. І., Коваленко А. А., Кукуруз О. В. та ін. 
За ред. І. О. Кресіної. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України; Вид-во «Юридична думка», 2013. 327 с.; Реформування адміністра-
тивно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід: монографія 
Кресіна І. О. та ін.; за ред. д-ра політ. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України 
І. О. Кресіної; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького. Київ: Логос, 2011. 399 с. та ін. 
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конституційно-правове явище ототожнюється з науковою теорією 
про це явище, тобто конституційно-правова дійсність і її відобра-
ження в науковому знанні не розрізняються. В такому аспекті по-
няття «унітаризм» містить філософію державного устрою, воно 
становить теоретико-методологічну основу організації унітарного 
устрою. А «унітарність» – тип реальної державної організації, який 
відповідає всім принципам унітаризму і є втіленням його філософії. 

Унітаризм також розглядається і як спосіб життя, поєднання 
територіальної єдності і невіддільності в конституційних відноси-
нах різних форм державності – від централізованих до децентралі-
зованих, деконцентрованих, регіональних держав і місцевого само-
врядування. 

Сучасний етап розвитку унітаризму в Україні обумовлений 
істотними змінами у механізмі конституційно-правового регулю-
вання суспільних відносин та якісним оновленням системи, струк-
тури та змісту конституційного. На наш погляд, суть та зміст кла-
сичного унітаризму необхідно розглядати та розуміти з різних по-
зицій: 

– аксіологічної, яка розкриває ціннісний потенціал феномену 
унітаризму 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 вира-
ження, методи та ступінь реалізації і захисту)133, в основі якої є 
симбіоз конституційно-правової теорії та практики. Наприклад, 
суверенність, поділ влади, верховенство права, непорушність, суб-
сидіарність, пропорційність, системність, стабільність адміністра-
тивно-територіального устрою є сенсоутворювальними цінностями 
сучасного унітаризму. Унітаризм абсолютно справедливо належить 
до числа непорушних цінностей конституційного ладу України, що 
стосуються української державності134. Розглядаючи феномен 
конституційних цінностей у суб’єктному контексті, сучасні 

133 Бондар М. Територія як конституційна цінність: поєднання публіч-
но-владних та приватно-особистісних засад. Право України. 2014. № 9.  
С. 22–31. 

134 Реньов Є. В. Цінності конституційного ладу України та їх правова 
регламентація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 
12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». Харків, 2017. С. 11; 
Салей М. І. Конституційна аксіологія в сучасній Україні: науково-практична 
парадигма: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 
«Конституційне право; муніципальне право». Київ, 2017. С. 104, 174. 
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вітчизняні дослідники доводять, що найвищими ієрархічними цін-
ностями є свобода та справедливість (цінності громадянського сус-
пільства) та суверенітет, незалежність і унітаризм (цінності, що 
стосуються української державності). Саме вони виступають засо-
бом зближення особистостей, культур, народів та універсальним 
інструментом досягнення соціальної злагоди та миру135; 

– гносеологічної (епістемологічної), що дає знання про про-
цеси становлення та перманентного розвитку унітаризму в окремих 
європейських державах, європейському континенті загалом і зага-
льноцивілізаційному значенні з погляду формування українського, 
європейського та світового конституціоналізму, процесів демокра-
тизації, глобалізації та європейської міждержавної інтеграції. Ево-
люція вітчизняного унітаризму – це тривалий, розтягнутий у часі та 
просторі процес, який складається із сукупності історичних етапів, 
критеріями виділення яких зазвичай є різкі, переломні моменти у 
розвитку суспільства і держави, демократії та владних інститутів, 
які були викликані сукупністю загально цивілізаційних, державних 
та регіональних, внутрішніх та зовнішніх, соціально-правових, 
геополітичних, господарсько-економічних, духовно-культурних, 
екологічних, націобезпекових та інших тенденцій і процесів, які 
детермінують можливість виникнення, визнання та розвитку суве-
ренної демократичної державності; 

– онтологічної, що концептуалізує феномен унітаризму як 
особливу форму існування суспільної свідомості та механізму вті-
лення у буття людини ідеалів вітчизняного конституціоналізму та 
ідей авторитету державної території як фундаментальної конститу-
ційної цінності, поваги до її цілісності та неподільності, а саме – 
унітаристської свідомості, побудованої на свідомій переконаності у 
необхідності, корисності, функціонально-телеологічній цінності 
державної унітарності та правових норм, на основі яких вони ви-
знаються Українським народом і державою, встановлюють гарантії 
конституційного ладу України, моделюють можливості захисту 
різнопланових інтересів Українського народу, держави, територіа-
льних громад та людини за місцем її проживання за допомогою дій 
та кроків публічної влади. 

135 Реньов Є. В. Щодо питання основних цінностей конституційного 
ладу України. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2014. №6 (10).  
С. 61–64. 
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Ми вважаємо, що означений аспект є одним з ключових як у 
процесі формування сучасного унітаризму в Україні загалом, зміц-
нення єдності та цілісності державної території, так і щодо розвит-
ку демократії, децентралізації та місцевого самоврядування. Адже 
найголовнішою передумовою зрушень у справі зміцнення унітар-
ності України має бути формування специфічних конституційно-
правових унітаристських установок та унітаристського мислення 
суспільства, розвиток унітаристської культури, витребуваність у 
народі самого принципу унітаризму; 

– вітальної, яка фіксує такі детермінанти та телеологічні 
орієнтири існування унітаризму, які мають життєутворювальне 
значення не лише для суспільства і держави, а і людини та терито-
ріальних громад. Саме територія є неодмінною умовою розвитку 
всього державного життя. Територія, разом з категоріями «народ» 
та «влада», утворює тріаду елементів, які формують державу136. 
Територія держави не лише уможливлює саме виникнення, існу-
вання, організацію та функціонування держави, виступаючи як 
«простір самовизначення народу, в межах якого держава здійснює 
свій суверенітет та свою юрисдикцію»137, а й стає просторовою 
основою свого поділу на складові частини – адміністративно-
територіальні одиниці з метою створення для всіх громадян неза-
лежно від місця їхнього проживання сприятливих умов для розвит-
ку людського потенціалу, забезпечення необхідного рівня надання 
населенню адміністративних, соціальних та інших послуг, функці-
онування раціональної системи управління соціально-
економічними процесами, сталого розвитку тощо.  

Традиційно поділ державної території на адміністративно-
територіальні одиниці зумовлений географічними, історичними, 
економічними, соціальними, культурними та іншими чинниками. 
Територія у просторовому вимірі оптимально фіксує у собі як  
складні проблеми загальнодержавного значення, так і елементарні 

136 Сысоева Е. А. Категория «территория» в правовой теории и практи-
ке законодательного регулирования федеративного устройства современной 
России: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: 
спец. 12.00.01 «Теория и история государства и права; История учений о праве 
и государстве». Ростов-на-Дону, 2006. С. 3. 

137 Бабурин С. Н. Территория государства : Теоретико-правовые проб-
лемы: автореф. дисс. на соискание учен. степени д-ра юрид. наук: спец. 
12.00.01 «Теория права и государства; История права и государства; История 
правовых и политических учений». Москва, 1998. С. 6. 
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питання людської життєдіяльності, політичні, економічні, духовно-
моральні цінності та соціальні досягнення людини у будь-якій га-
лузі суспільного розвитку. В унітарній державі це обумовлює особ-
ливу унітарну соціальність; 

– цивілізаційної: осмислення як історичного, так і сучасного 
досвіду унітаризму через призму цивілізаційного підходу дає змогу 
зрозуміти перспективи політичного та соціально-економічного 
розвитку України як суверенної держави у віддаленому майбут-
ньому, також сенс національного досвіду унітаризму та порівняти 
його з досвідом унітаризму тих зарубіжних демократій, де він став 
стійкою цивілізаційною традицією. У цьому аспекті, зокрема, розк-
ривається процес формування парадигмальної конструкції унітари-
зму як теоретичного відображення політичної, соціально-
економічної, екогуманістичної, інформаційної та націобезпекової 
стратегії та практики розвитку Українського народу та української 
державності; 

– праксеологічної, яка дає знання про сучасний унітаризм як 
практику територіальної організації і функціонування публічної 
влади та реалізації прав людини, яка склалася під впливом загаль-
новизнаних ідей та принципів сучасного конституціоналізму та 
муніципалізму. 

Зокрема натепер найактуальнішим завданням держави та 
державної влади стає захист суверенітету, забезпечення цілісності 
та недоторканності території України; суспільний розвиток, насам-
перед – розвиток людського капіталу, захист прав, свобод і закон-
них інтересів громадян України, європейська і євроатлантична ін-
теграція (створення необхідних умов для набуття повноправного 
членства у ЄС і НАТО); відновлення територіальної цілісності в 
межах міжнародно визнаних кордонів України, розвиток оборон-
них і безпекових спроможностей, які унеможливили б збройну 
агресію проти України шляхом збільшення ціни цієї агресії; здат-
ність суспільства та держави швидко й адекватно реагувати на змі-
ну безпекового середовища й підтримувати стале функціонування 
своїх основних механізмів. Реалізація цих та інших пріоритетів має 
забезпечуватися шляхом відновлення миру та державного сувере-
нітету на тимчасово окупованих територіях Донецької та Лугансь-
кої областей, здійснення необхідного комплексу супутніх міжнаро-
дно-правових, політико-дипломатичних, націобезпекових, екогу-
манітарних та соціально-економічних заходів тощо. 
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На наше переконання, однією з парадигмальних засад реалі-
зації відповідних державницьких завдань та цілей має бути доктри-
на українського унітаризму.  

Щодо ролі муніципальної влади у відповідних процесах, то 
вона полягає не тільки у реалізації нею своїх самоврядних функцій 
та повноважень, а й утворенні та послідовній реалізації різноманіт-
них організаційно-правових форм, способів, засобів, напрямів без-
посередньої публічно-самоврядної діяльності, які б сприяли якомо-
га повнішому залученню населення до розв’язання проблем місце-
вого життя, стимулюванню інтересу й ініціативи до самоорганіза-
ції. Саме ця обставина формує як практичне значення ефективної, 
побудованої на європейських стандартах муніципальної демократії, 
організації та діяльності муніципальної влади, так і науково-
дослідницький інтерес до вказаної проблематики, враховуючи ко-
лосальний соціальний запит на методологічно осмислену інформа-
цію, яка б висвітлювала багатогранні аспекти публічно владної 
діяльності місцевого самоврядування, насамперед в аспекті зміц-
нення вітчизняного унітаризму; 

– функціональної, яка передбачає відображення ролі і зна-
чення публічної (державної та муніципальної) влади як динамічної 
системи та цілеспрямованої діяльності, через яку, власне кажучи, 
реалізується функціонально-телеологічне призначення держави та 
практична підвалина сучасного унітаризму. Адже сила сучасної 
демократичної держави визначається, насамперед, тим, наскільки 
ефективно вона виконує свої функції, є результативною проведена 
нею внутрішня та зовнішня політика. Унітарна держава має свої 
особливі якості, які характеризують її державний устрій (юридичне 
оформлення унітаризму), що виявляються в її політиці по-різному в 
кожній країні, суспільстві, у конкретних ситуаціях відповідно до 
завдань, які розв’язуються суспільством, окресленими цілями, пра-
вами, свободами і законними інтересами громадян, тобто це ефек-
тивна, повноцінна, авторитетна й впевнена в собі держава, яка чіт-
ко виконує усі свої функції і соціальне призначення. 

Як вказує історія розвитку держав, механізм держави буде 
лише тоді ефективним, коли будуть успішно розв’язуватися еконо-
мічні, політичні та соціальні завдання, коли будуть забезпечуватися 
стабільність влади та її державно-правових інститутів, правильно 
використовуватися методи державно-правового регулювання, підт-
римуватися належний баланс у системі елементів, які складають 
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механізм держави, а органи держави будуть виконувати усі покла-
дені на них функції, тобто діяльність механізму держави буде від-
повідати корінним інтересам суспільства та громадян. 

Такий підхід свідчить про перехід у функціональній теорії 
держави від традиційного акценту на формальні її складові до так 
званого «людського чиннику» з позицій широкого гуманістичного 
підходу, покликаного викликати переоцінку співвідношення 
об’єктивних і суб’єктивних чинників у системі управління суспіль-
ством на його користь та в його інтересах. Зокрема, людський ви-
мір проблематики функціонування механізму й апарату держави є 
методологічною основою, що дає змогу предметніше аналізувати 
нові для юридичної науки, однак надзвичайно актуальні, важливі і 
дуже складні питання політики і права, національної безпеки і обо-
рони, інформаційного та кадрового забезпечення, організації і про-
ходження публічної служби тощо138; 

– організаційної, що дає інформацію про інституціональні 
особливості сучасного унітаризму у контексті виникнення, форму-
вання та розвитку та системні якості суб’єктів та організаційних 
структур унітарної державності. З огляду на це конституційним 
механізмом державної влади слід вважати засновану на правових 
принципах єдину систему взаємопов’язаних, публічних, легальних, 
нормативно визначених і організаційно та функціонально забезпе-
чених інститутів, що мають на меті практичну реалізацію функцій 
держави та спираються на наявні ресурси. Водночас структурою 
конституційного механізму державної влади доцільно вважати 
складну багаторівневу систему нормативних та інституційних за-
собів, за допомогою яких здійснюється цілеспрямований, результа-
тивний вплив на державно-владні відносини шляхом взаємозумов-
леного, збалансованого функціонування усіх структурних елемен-
тів для створення оптимальних політичних, економічних, соціаль-
них, духовно-культурних, ідеологічних, правових та інших умов 
для функціонування суверенної, незалежної, демократичної, право-
вої держави, а унітарність – як один з організаційних принципів її 
існування139; 

138 Волинець В. В. Функції сучасної держави: теоретико-правові проб-
леми: монографія. Київ: Логос, 2012. 512 с.; Лощихін О. М. Функції сучасної 
держави: нарис юридичної теорії: монографія. Київ: Логос, 2013. 228 с. 

139 Шатіло В. А. Конституційний механізм державної влади в Україні: 
проблеми співвідношення організаційних структур і функцій: дис. на здобуття 
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– комунікативної, що дає змогу розглядати унітаризм як ін-
струмент реалізації одного з головних завдань сучасної конститу-
ційної історії – поєднання в єдине ціле інтересів держави, суспільс-
тва та особи, оскільки головний сенс, суть та функціонально-
телеологічне призначення унітарної державності полягають у тому, 
щоб здійснювати гармонізацію прав та свобод людини і громадя-
нина з інтересами держави та суспільства. Саме права і свободи 
людини та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
(функції) держави. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави. Право визначати і змінювати кон-
ституційний лад в Україні належить винятково народові і не може 
бути узурповане державою, її органами чи посадовими особами. 

Варто відзначити й те, що серед багатьох турбот сучасного 
суспільства одна з найгостріших проблем – проблема відчуження 
людей, ксенофобія, патологічний егоцентризм та індивідуалізм. У 
поєднанні з гострими кризовими явищами в економічному та полі-
тичному житті ця проблема спричиняє існування цілої низки песи-
містичних поглядів на долю людства взагалі, свідченням чого є 
офіційно визнана ООН «стратегія виживання». Людська цивілізація 
впродовж своєї історії нагромадила цінний досвід подолання во-
рожнечі і взаємоненависті, досвід, який акумулювався в такій соці-
альній та духовній цінності як людська солідарність. Головним 
засобом забезпечення солідарності стає культура людських взає-
мин, цивілізований спосіб спілкування, або так звана «комунікати-
вна культура»140. В змістовно-термінологічному сенсі поняття «ко-
мунікація» перебуває в одному ряду з близькими за змістом понят-
тями «взаємодія» (взаємини), «людські стосунки», «взаємообумов-
леність», «взаємовплив» тощо, зміст яких оптимально характеризує 
процеси утворення та функціонування унітарної державності; 

– ідеологічної (пропагандистської): формування цілісної 
парадигмально-конституційної основи сучасного українського уні-
таризму відіграватиме вагому роль у процесах протидії проросій-

наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніци-
пальне право». Київ, 2018. 496 с. 

140 Сарновська С. О. Сучасна соціальна комунікативна культура (філо-
софсько-методологічний аналіз): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філос. наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії». Київ, 
2000. С. 1. 
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ськи орієнтованим федералістським та відверто сепаратистським 
сценаріям розвитку вітчизняної державності141. В сучасних умовах 
у суспільстві загалом, у політичному та науковому середовищі має 
послідовно формуватися чітка концептуально аргументована та 
ідеологічно підсилена позиція, згідно з якою федералізація держав-
ного устрою України (у будь-яких формах: класичного або коопе-
ративного федералізму, федеративного дуалізму, федерально-
матричної моделі тощо) є формою відвертого колабораціонізму з 
російськими окупантами, ідеологічною та політичною технологією 
сепаратизму в Україні142. 

141 Бузина О. Украина. Федерализм и антифедерасты. Олесь Бузина. 
Авторский сайт-сообщество. URL: https://buzina.org/povtorenie/2465-
federalism.html (дата звернення 18.02.2020); Ветров В. Федеративная Украина – 
так ли страшен черт, как его малюют? Новости Украины. URL: https://from-
ua.com/eco/f0aa468b86251.html (дата звернення 18.02.2020); Кириченко И. 
Уроки федерализма для Украины. Сайт Общественного движения «Украинс-
кий выбор – Право народа». URL: http://vybor.ua/article/federalization/uroki-
federalizma-dlya-ukrainy.html (дата звернення 18.02.2020); Колесніченко В., 
Бортнік Р. Федеративна Україна: безальтернативна альтернатива розвитку 
Української держави. Голос України. 2009. № 194 (4694). 15 жовтня. С. 4–5; 
Медведчук В. Доктринальні ідеї федералізму: ретроспектива і перспектива 
українського вибору. Право України. 2012. № 9. С. 302–309; Медведчук В. 
Український вибір: федералізм як концепт і модель суспільно-державного 
розвитку (частина перша). Публічне право. 2012. № 3. С. 6–13; Медведчук В. 
Український вимір: федералізм як концепт і модель суспільно-державного 
розвитку (частина друга). Публічне право. 2012. № 4. С. 6–13; Медведчук В. 
Державотворчий потенціал федеративної трансформації України: конститу-
ційно-правові аспекти. Вісник Національної академії правових наук України. 
2013. № 2. С. 98–107; Медведчук В. Доктринальна модель побудови федерати-
вної держави: українська ретроспектива і сучасність. Право України. 2013. 
№ 9. С. 289–305; Мочалов А. Азбука федерализма. Лекция первая. Сайт Об-
щественного движения «Украинский выбор – Право народа». URL: http:// 
vybor.ua/video/federalization/aleksandr-mochalov-azbuka-federalizma-lekciya-
pervaya.html (дата звернення 18.02.2020); Мучник Г. Унитарная нетерпимость 
или федеративное добрососедство? Еженедельник 2000. URL: http:// 
2000.net.ua/2000/svoboda-slova/sotsium/81302; Тихонов В. Манифест федерали-
зма, или путь к демократическому государству. Луганск, 2004. 64 с.; Толоч-
ко П. Нам нужно федеративное государство. Сайт Общественного движения 
«Украинский выбор – Право народа». URL: http://vybor.ua/video/ federalization/ 
nam-nujno-federativnoe-gosudarstvo.html (дата звернення 18.02.2020) та ін. 

142 Явір В. Федералізм як технологія сепаратизму в Україні. Віче. 2015. 
№ 14. С. 18–21. 
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Відповідні ідеологічні федералізаційні концепти жодною мі-
рою не перевірені досвідом сучасних федерацій у зарубіжних краї-
нах, політичною ситуацією в Україні, прогнозами на її історично 
видиме майбутнє, її соціально-демографічною мапою тощо, особ-
ливо в умовах анексії Автономної Республіки Крим та збройної 
інтервенції Російської Федерації проти України, проходження аб-
солютно нового та вкрай складного етапу розвитку української 
нації, коли йде не лише практичний процес та теоретичне обґрун-
тування власної державності, по суті формування нової державної 
нації у широкому (загальногромадянському) розумінні цього слова, 
а й боротьба за збереження суверенітету України. Якщо централі-
зована федерація є для державності України небезпечною і небажа-
ною, то реалізація ідеї децентралізованої федерації в Україні, на 
якій наполягають деякі сепаратистські кола, стане політичною і 
соціальною катастрофою. За таких умов, за висновками більшості 
вітчизняних експертів, оптимальна конституційна модель держав-
ного устрою України – унітарна конституційно децентралізована 
держава. Ідейні засади такої держави мають бути засновані на па-
радигмальних філософських, правових, політичних, соціологічних 
засадах українського унітаризму; 

– дефінітивної (категоріальної), що базується на припу-
щенні здатності унітаризму як понятійного елемента виокремити 
систему категорій сучасного конституційного права («територія 
держави», «державний устрій», «адміністративно-територіальний 
устрій», «унітарність», «унітарний устрій», «регіоналізм», «регіо-
налізація», «муніципалізм», «муніципалізація», «децентралізація», 
«деконцентрація» тощо). 

Не менш значущою у цьому аспекті є проблема формування 
та втілення у конституційному законодавстві адміністративно-
територіальної лексики української мови. На думку сучасних віт-
чизняних вчених-філологів, лексика на позначення територіальних 
одиниць відзначається великим стилістичним потенціалом. Стиліс-
тичні функції територіальної лексики реалізуються у творенні мов-
ностилістичного образу Батьківщини, вираженні ідеї державності, 
відтворенні історичного колориту описуваної епохи, відображенні 
історичних реалій. Крім прямого значення, територіальна лексика 
може набувати додаткових смислових відтінків, уживатися в пере-
носному значенні, набувати оцінних позитивних чи негативних 
значень. Активним засобом реалізації образного потенціалу дослі-
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джуваної лексики виступає введення її в систему тропів. Посилення 
суб’єктивної оцінності та емоційної насиченості досягається шля-
хом уведення територіальної лексики у структуру перифраз, речень 
зі звертанням, градаційних конструкцій. 

Не викликає сумніву, що термінологія адміністративно-
територіального поділу повинна формуватися на національній ос-
нові. Здійснюючи реформу адміністративно-територіального поді-
лу в Україні, треба забезпечити для номінації територіальних оди-
ниць такої термінологічної лексики, яка б не нівелювала специфіч-
них особливостей історичного розвитку української нації. У разі 
залучення у сферу номінації чужомовної лексики, використовувати 
тільки такі назви, які характерні високим ступенем освоєння на 
українському мовному ґрунті, не суперечать природі рідної мови та 
законам її функціонування на різних рівнях143. 

Підсумовуючи результати проведеного у цій частині моног-
рафії дослідження можна дійти низки висновків та узагальнень. 

По-перше, тільки у своїй єдності означені та інші аспекти у 
розумінні суті унітаризму (у контексті ідей та цінностей світового 
конституціоналізму, його змістових та системно-структурних хара-
ктеристик, серед яких свобода, суверенітет, солідарність, демокра-
тія, правовладдя (верховенство права), поділ влади) дають змогу 
говорити про існування цього феномену не тільки як привабливої 
концептуальної моделі, а й об’єктивної реальності, яка має аксіоло-
гічні, гносеологічні, онтологічні, цивілізаційні, інституціональні, 
конститутивні, нормативні, функціонально-телеологічні, історичні, 
національні та ментальні параметри, які еволюційним шляхом 
склалися під впливом відповідних ідей та принципів. 

По-друге, такий симбіоз сутнісних, змістових та системно-
структурних характеристик сучасного унітаризму сприяє розумін-
ню, розвитку, захисту унітарної державності. Адже, тільки за умови 
такої парадигмально-конституційної, інституціональної та функці-
ональної інсталяції у механізм демократичного конституційного 
ладу унітаристська ідея стає оптимальною та, по суті, універсаль-
ною основою для розв’язання значної кількості суспільних справ, 
передусім прав людини, що свідчить про колосальний гуманістич-
ний потенціал сучасного українського унітаризму. 

143 Жила Т. І. Адміністративно-територіальна лексика української мови: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук: спец. 10.02.01 
«Українська мова». Київ, 2006. С. 14. 
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По-третє, унітаризм не повинен ототожнюватися винятково з 
традиційними організаційними або функціональними атрибутами 
унітарної форми державного устрою. Унітаризм є багатовимірним 
соціально-політичним та конституційним явищем: це і ідея, і тео-
рія, і науковий напрям, і соціально-політична та конституційна 
практика, і конституційна форма існування та функціонування на-
роду (народоправство), держави (державність), регіонів (регіона-
лізм) та територіальних громад (громадоправство та муніципалізм), 
і історичний стан національної державності та української регіона-
льної цивілізації (національна ідентичність), і прояв громадянсько-
сті (унітарна правосвідомість) тощо. 

По-четверте, унітаризм – це метатеоретичне соціальне яви-
ще, предтечею якого є численні спроби теоретичного осмислення 
національного та зарубіжного досвіду розвитку унітарного держав-
ного устрою. Саме тому вкрай важливим є узагальнення різнопла-
нових досліджень унітарних систем, рівно як і акумулювання різ-
них наукових традицій і концепцій в рамках національної парадиг-
ми унітаризму. 

По-п’яте, формування унітаристського дискурсу у сучасній 
конституційно-правовій науці та освіті створило б умови для пог-
либлення наукового знання про унітаризм та територію держави як 
феномен конституційного права України, а також формування спе-
ціалістів абсолютно нової генерації. Адже важко розраховувати на 
динамічний розвиток держави, її інститутів, місцевого самовряду-
вання в Україні, успіхи у проведенні адміністративно-
територіальної, адміністративної, податкової та інших реформ не 
маючи професійно підготовлених спеціалістів, які мають фундаме-
нтальні знання у сфері теорії сучасного унітаризму. 
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1.6. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ  
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УНІТАРНІЙ УКРАЇНІ 

 
 
Дослідження реформування адміністративно-територі-

ального устрою в унітарній Україні актуалізуються багатьма фак-
торами. Серед них: необхідність збереження унітарності, ціліснос-
ті, єдності України в умовах військової агресії; досягнення цієї 
мети завдяки проведенню політики широкої децентралізації публі-
чної влади; реалізація процесу децентралізації через об’єднання 
територіальних громад та передачу їм відповідних, насамперед, 
фінансових ресурсів; реформування територіальної організації вла-
ди на первинному, субрегіональному та регіональному рівнях; кон-
ституціонування через модернізацію Основного Закону нових ад-
міністративно-територіальних одиниць, а також нових інституцій в 
системі виконавчої влади і місцевого самоврядування; зміна пара-
дигми територіального управління щодо формування належного 
територіального врядування. 

Адміністративно-територіальний устрій був предметом чис-
ленних досліджень. Авторами сучасних наукових розвідок є: 
М. Баймуратов, В. Бакуменко, Ю. Білоконь, О. Батанов, В. Борде-
нюк, З. Варналій, В. Воротін, Ю. Ганущак, І. Грицяк, І. Заяць, 
В. Карпенко, В. Колісник, В. Кравченко, І. Кресіна, В. Куйбіда, 
О. Кучабський, А. Матвієнко, В. Нудельман, М. Орлатий, 
С. Романюк, О. Скрипнюк А. Ткачук та інші. В роботах цих авто-
рів144 порушено важливі економічні, конституційні, адміністратив-

144 Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу 
[Текст] : навч. посіб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; авт.-
упоряд.: М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, П. В. Ворона [та ін.]; за заг. ред. 
Ю. В. Ковбасюка, М. К. Орлатого. – Київ: НАДУ, 2015. – 627 с. – URL: http:// 
lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?; Адміністративно-терито-
ріальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: 
монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 
НАН України»; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – 264 с. URL: http:// 
ird.gov.ua/irdp/p201605011.pdf; Актуальні проблеми становлення та розвитку 
місцевого самоврядування в Україні: Кол. монографія / В. О. Антоненко, 
М. О. Баймуратов, О. В. Батанов та ін.; за ред.: В. В. Кравченка, М. О. Байму-
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но-правові, муніципальні, управлінські, політологічні проблеми 
територіального розвитку. 

Метою цього доробку є вивчення сучасних проблем щодо 
перетворень адміністративно-територіального устрою унітарної 
України в процесі децентралізації публічної влади. 

Дослідники слушно зазначають, що «…метою адміністра-
тивно-територіальної реформи в Україні слід розглядати форму-
вання ефективної системи територіальної організації публічної 
влади як об’єктивної умови становлення громадянського суспільст-
ва шляхом упорядкування територіального устрою, децентралізації 
здійснення публічної влади та функцій управління, створення ефе-
ктивного середовища для місцевого самоврядування, реалізації 
потенціалу саморозвитку територіальних громад, соціальної ініціа-
тиви мешканців». Суть адміністративно-територіальної реформи, 
на думку сучасних експертів, мала полягати у вирішенні таких 
основних завдань: 

– упорядкування системи адміністративно-територіального 
устрою; 

– уникнення розриву між владою та громадянами, ширше за-
лучення мешканців територіальних громад до розв’язання питань 
місцевого значення; 

– побудова ефективнішої управлінської структури в системі 
адміністративно-територіального устрою з досягненням принципу 
субсидіарності та чітким розподілом функцій і повноважень пуб-
лічної влади між рівнями адміністративно-територіального устрою; 

ратова, О. В. Батанова. – К.: Атіка, 2007. – 864 с.; Батанов О. В. Муніципальна 
влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / Відп. ред. 
М. О. Баймуратов. – К.: Юридична думка, 2010. – 656 с.; Борденюк В. І. Міс-
цеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи 
співвідношення та взаємодії: монографія / В. І. Борденюк. – К.: Парлам. вид-
во, 2007. – 576 с.; Ганущак Ю. І. Територіальна організація влади. Стан та 
напрямки. – К.: Легальний статус, 2012. – 348 с. – URL: http://old.csi.org.ua/ 
www/wp-content/uploads/ 2012/09/ganuchak-prn.pdf.; Куйбіда В. С., Заяць І. Я. 
Генеза територіальної організації України: конституційно-правові аспекти. – 
Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010. – 480 с.; Матвієн-
ко А. С. Політико-правові засади територіальної організації держави: світовий 
досвід і Україна: монографія / А. С. Матвієнко. – К.: Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України, 2015. – 376 с.; Правові засади оптимізації 
адміністративно-територіального устрою України: Монографія / Кресіна І. О. 
(керівник авт. кол.) / За ред. І. О. Кресіної. – К.: Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України; Видавництво «Логос», 2013. – 327 с. 
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– зміцнення економічної бази та забезпечення фінансової і 
управлінської самостійності адміністративно-територіальних оди-
ниць145. 

Після схвалення Концепції реформування місцевого само-
врядування (1 квітня 2014 року), прийняття законів щодо засад 
державної регіональної політики, співпраці територіальних громад 
та їх об’єднання, розробки урядових актів про методику формуван-
ня спроможних територіальних громад, перспективні плани 
об’єднання тощо країна вступає в завершальний етап трансформа-
ції місцевого самоврядування, адміністративно-територіального 
устрою, впровадження нових контрольно-наглядових, координую-
чих інституцій місцевої виконавчої влади.  

На порядок денний трансформації територіальної організації 
влади, адміністративно-територіального устрою, територіального 
врядування висуваються такі завдання: завершення узгодження 
перспективних планів формування базового, первинного рівня ад-
міністративно-територіального устрою – територій громад облас-
тей; продовження реформування субрегіонального рівня адмініст-
ративно-територіального устрою; конституційно-правове забезпе-
чення трансформації територіального врядування. 

Основою нового адміністративно-територіального устрою 
базового рівня стали перспективні плани формування територій 
громад. Проєкти перспективних планів областей готувались облас-
ними державними адміністраціями відповідно до Закону України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» з дотриман-
ням критеріїв Методики формування спроможних територіальних 
громад. Враховувалися результати консультацій, які було проведе-
но на національному та регіональному рівнях за участі представни-
ків Комітету Верховної Ради України з питань організації держав-
ної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування, народних депутатів, органів місцевого самовряду-
вання та їх асоціацій, облдержадміністрацій, членів територіальних 
громад та засобів масової інформації. 27 травня 2020 року Уряд 
завершив затвердження усіх 24 перспективних планів формування 
територій громад областей, які покривають 100 відсотків їх терито-

145 Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні ос-
нови та практика реформування: монографія / ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. В. С. Кравців. – 
Львів, 2016. – 264 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p201605011.pdf. 

- 110 - 

                                                 

http://ird.gov.ua/irdp/p201605011.pdf


рії. Отже Україна отримала модель нового адміністративно-
територіального устрою на рівні об’єднаних територіальних гро-
мад. Відповідно до перспективних планів областей, затверджених 
Урядом, передбачалося створення понад 1450 спроможних громад. 

Не всі побажання щодо перспективних планів вдалося враху-
вати. За словами В. А. Негоди, заступника Міністра розвитку гро-
мад та територій України: «…коли пропозиції суперечили методиці 
формування громад і критеріям майбутньої спроможності, нам 
доводилося шукати інші варіанти. Безперечно, фінальні плани не 
можуть влаштовувати усіх на 100 %, бо думок і інтересів тут дуже 
багато. Для нас важливо, щоб майбутні громади мали ресурси для 
розвитку, могли надавати доступні та якісні послуги людям. Готу-
ючи фінальні рішення, ми орієнтувалися в першу чергу саме на 
це»146. Цю думку підтримує О. П. Бойко: «Дотримання всіх станда-
ртів, норм, рекомендацій не в усіх випадках є можливим з огляду 
на різні фактори (географічні, суспільно-економічні, історичні то-
що). Різниця площ та населення подекуди може стати відчутною, 
наприклад, з огляду на те, що деякі об’єднані територіальні грома-
ди вже створені в межах цілого району, а формула «район = грома-
да» є неприйнятною, отже площа районів з такими об’єднаними 
територіальними громадами буде ймовірно більшою за «компакт-
ні» райони. Критерій чисельності населення також може істотно 
різнитись, якщо місто-обласний центр – це місто-мільйонник»147.  

З цього приводу до Уряду зверталася Асоціація міст України 
щодо неприпустимості утворення диспропорційних територіальних 
громад у Сокирянському районі Чернівецької області: «Вже втретє 
Чернівецька обласна державна адміністрація подає проєкт перспек-
тивного плану, який суперечить всім напрацюванням і йде в розріз 
з Методикою формування спроможних громад, позицією експертів 
та всіх залучених до обговорення всеукраїнських асоціацій органів 
місцевого самоврядування, ... нівелює усі узгодження і не відпові-
дає позиціям органів місцевого самоврядування. Замість форму-
вання трьох спроможних територіальних громад у Сокирянському 
районі, відбувається створення, без дотримання вимог доступності, 

146 Узгодження позицій з підготовки перспективних планів закінчили-
ся. – URL: https://decentralization.gov.ua/news/12436. 

147 Олена Бойко. Що таке реформа субрегіонального рівня адміністра-
тивно-територіального устрою в Україні. – URL: https:// decentralization.gov.ua/ 
news/12415. 
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надвеликої Сокирянської спроможної територіальної громади і 
двох невеличких територіальних громад – Вашковецької (утвореної 
в 2015 році) та Новодністровської»148. 

Процес об’єднання, який охопив більше тисячі громад, де-
факто змінює традиційну систему територіального врядування, бо 
громади охоплюють майже всі функції районного рівня адміністра-
тивно-територіального устрою і потребують де-юре відповідного 
законодавчого забезпечення. Як зазначає В. Ю. Безгін: «…ми скон-
центрували свою увагу на конфігурації майбутнього районування з 
огляду на потреби якісної організації та ефективної координації 
діяльності саме державних органів влади на місцях. На практиці 
це три основні вимоги, яким має відповідати адміністративне утво-
рення субрегіонального рівня, а саме: територія району має бути 
нерозривною та географічно цілісною; чисельність постійного на-
селення району має сягати не менше ніж 150 тисяч осіб (тут ми 
можемо говорити про окремі винятки для територій з низькою 
щільністю населення, наприклад, в Кіровоградській або Чернігівсь-
кій областях); зона доступності до районного центру не може бути 
більшою за 60 кілометрів. Це означає, що «зона доступності» і «чи-
сельність населення» – вимоги передусім для влади, а не для гро-
мадян, як було у ситуації з формуванням громад. Тобто якщо на 
базовому рівні людині важливо мати змогу дістатись свого органу 
місцевого самоврядування, то на субрегіональному рівні ключовою 
вимогою є навпаки можливість територіального органу держави 
«дістатися людини»149.  

Зазначені вимоги окреслені у Методичних рекомендаціях 
щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних оди-
ниць субрегіонального (районного) рівня150, які підготовлені у Мін-
регіонбуді на виконання Плану заходів з реалізації нового етапу 
реформування місцевого самоврядування та територіальної органі-
зації влади в Україні на 2019–2021 роки, затвердженого Розпоря-

148 АМУ звернулася до Уряду з проханням «не допустити утворення 
диспропорційних громад» у Чернівецькій області. – URL: https:// 
decentralization.gov.ua/news/12440. 

149 Віталій Безгін. Нові райони в Україні. Як і навіщо? – URL: https:// 
decentralization.gov.ua/news/12330.  

150 Методичні рекомендації щодо критеріїв формування адмініст-
ративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня. – Київ: 
Мінрегіонбуд, 2019. – URL: https://decentralization.gov.ua/_rayon_pdf. 
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дженням Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року151. 
В рекомендаціях констатується, що вони встановлюють основні 
вимоги, характеристики, умови та критерії до адміністративно-
територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, їх 
адміністративних центрів, меж та складу під час їх формування. 
Під час формування проєкту моделі адміністративно-терито-
ріального устрою субрегіонального рівня Хмельницької області 
враховано такі критерії: згадані Методичні рекомендації; специфіка 
конфігурації області та її рельєфу, наявність транспортних і логіс-
тичних центрів; межі укрупнених районів повинні відповідати ме-
жам адміністративно-територіальних одиниць базового рівня 
об’єднаних територіальних громад, а не межам існуючих адмініст-
ративних районів; проєкт поданого на затвердження Кабінету Міні-
стрів Перспективного плану формування територій громад області; 
розміщення адміністративних центрів укрупнених районів із вра-
хуванням існуючої територіальної організації влади районного 
рівня у регіоні, історичних та географічних особливостей, трудових 
і побутових міграційних шляхів; адміністративні центри є полюса-
ми економічного, соціального та культурного розвитку регіону та 
мають потенціал для подальшого розвитку; урахування аналізу 
територій юрисдикції реалізації повноважень системи територіаль-
них органів центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ); тери-
торіальна та транспортна доступність до центрів одиниць адмініст-
ративно-територіального устрою субрегіонального рівня (середня 
відстань до адміністративного центру району має становити 30–
40 км), наявність доріг з твердим покриттям; наявність соціальної 
інфраструктури, її розвиток, транспортна доступність до закладів 
охорони здоров’я ІІ рівня; кількість жителів такої одиниці відпові-
дає критеріям NUTS-3; наближення до рівнозначності площ та кі-
лькості населення одиниць адміністративно-територіального уст-
рою субрегіонального рівня, що забезпечить рівномірне наванта-
ження щодо здійснення повноважень органами виконавчої влади на 

151 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади в Україні на 2019–2021 роки» від 
23 січня 2019 року № 77-р. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2019-
%D1%80. 
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районному рівні та територіальних підрозділів ЦОВВ, закладів 
охорони здоров’я ІІ рівня152. 

Відповідно до статистичних даних в Україні до трансформа-
ції адміністративно-територіального устрою субрегіонального рів-
ня існувало 490 районів, стільки ж районних рад та районних дер-
жавних адміністрацій; функціональне спрямування у них однакове, 
проте навантаження дуже різниться через різний розмір і кількість 
населення районів. Наприклад, в Україні є 6 районів з населенням 
до 10 тисяч людей, у 9 районах проживає понад 100 тисяч людей, у 
3 районах – понад 150 тисяч. З однаковими функціями – обсяг ро-
боти різний. 26 районів вже повністю покриті спроможними грома-
дами, 173 райони – на 50% і більше. «Більшість повноважень пе-
рейшла саме до громад від органів влади районного рівня. Тобто 
система не збалансована. Тому настав час братися за питання реор-
ганізації влади на районному рівні. І зробити це необхідно до чер-
гових місцевих виборів, які мають відбутися у жовтні 2020 ро-
ку»153.  

За новою субрегіональною моделлю адміністративно-
територіального устрою створено 136 районів замість 490. Із них – 
92 райони на підконтрольній території України, і ще 10 – на тимча-
сово окупованій та у Автономній Республіці Крим. Новий субрегі-
ональний рівень дасть змогу збільшити території і кількість насе-
лення, яке проживає у районах до 150 тисяч, що відповідатиме єв-
ропейським стандартам управління: демократичності, субси-
діарності і відповідальність влади та Директиві № 1059/2003 Євро-
пейського Парламенту «Про створення загальної класифікації те-
риторіальних одиниць для статистики (NUTS)» від 26 травня 2003 
року154. 

У Мінрегіоні тривала робота над законодавчим забезпечен-
ням нового субрегіонального рівня адміністративно-терито-
ріального устрою. Йшлося про те, що: «Законопроєкт про адмініст-
ративно-територіальний устрій на субрегіональному (районному) 
рівні має бути максимально чітким, давати перелік і склад нових 

152 Моделювання адміністративно-територіального устрою Хмельниць-
кої області. – https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=59847. 

153 Реформування адміністративно-територіального устрою субрегіона-
льного рівня (районів). – URL: https://decentralization.gov.ua/new-rayons. 

154 102 райони замість 490: у Мінрегіоні показали нову модель адмін-
терустрою. – URL: https://decentralization.gov.ua/news/11296. 
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районів, але за змогою не зачіпати питань територіальної організа-
ції влади на місцях, розмежування повноважень і ресурсів тощо. Ці 
питання, радше, потрібно розв’язувати паралельно в інших законо-
давчих актах. Головне завдання зараз – затвердити новий адмініст-
ративно-територіальний устрій на базі районів та громад, щоб вже 
на новій територіальній основі провести місцеві вибори, до яких 
залишилося лише півроку»155.  

Робота щодо формування нового субрегіонального рівня ад-
міністративно-територіального устрою стосується і Автономної 
Республіки Крим. В урядових повідомленнях вказується, що неза-
баром буде утворена робоча група в складі представників Меджлі-
су кримськотатарського народу, експертного середовища, народних 
депутатів та інших зацікавлених сторін. Заплановано спільно підго-
тувати пропозиції до перспективного плану формування територій 
громад Автономної Республіки Крим та модель адміністративно-
територіального устрою субрегіонального рівня. Наголошено, що 
документи враховуватимуть інтереси корінного населення Криму з 
обов’язковим фокусом на їх перспективній економічній спромож-
ності156. 

Рішення з формування адміністративно-територіального уст-
рою на рівні громад Уряд приймає відповідно до Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення 
територій та адміністративних центрів територіальних громад», 
згідно з яким Кабінет Міністрів отримав змогу завершити форму-
вання спроможних громад в Україні до місцевих виборів 2020 року. 
Відповідно до зазначеного нормативного акту внесено зміни до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якими 
визначено «адміністративний центр територіальної громади»: насе-
лений пункт (село, селище, місто), що має розвинену інфраструк-
туру і, зазвичай, розташований найближче до географічного центру 
території територіальної громади та в якому розміщується предста-
вницький орган місцевого самоврядування територіальної громади; 
територія територіальної громади – нерозривна територія, в межах 

155 Нові райони: робота над законопроєктом триває. – URL: https:// 
decentralization.gov.ua/news/12422; В’ячеслав Негода. Виходимо на текст проє-
кту законодавчого акту про нові райони. – URL: https:// decentralization.gov.ua/ 
news/12435. 

156 Децентралізація для Криму: український державний проєкт. – URL: 
https://decentralization.gov.ua/news/12438. 
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якої територіальна громада здійснює свої повноваження щодо 
розв’язання питань місцевого значення відповідно до Конституції і 
законів України, як безпосередньо, так і через органи місцевого 
самоврядування». Законом також доповнено розділ V «Прикінцеві 
та перехідні положення» пунктом 71 такого змісту: «До прийняття 
закону про адміністративно-територіальний устрій України визна-
чення адміністративних центрів територіальних громад та затвер-
дження територій територіальних громад здійснює Кабінет Мініст-
рів України. Рішення Кабінету Міністрів України про визначення 
адміністративних центрів територіальних громад та затвердження 
територій територіальних громад подається до Центральної вибор-
чої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших 
місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і 
сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних 
громад». Такі ж зміни внесено до Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад»157. 

Важливим кроком реформації субрегіонального рівня адміні-
стративно-територіального устрою стало ухвалення Постанови 
Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 
17 липня 2020 року158. Прийняття цього акту було складним та 
наповненим політичними спекуляціями на кшталт нібито неможли-
вості у разі нового районування своєчасного отримання соціальних 
послуг, незважаючи на те, що ці послуги мають, насамперед, нада-
ватися в об’єднаних громадах, а не в районних центрах. Критики 
укрупнення районів стверджують, що досі не розроблено відповід-
не законодавство, незрозуміло, як будуть розподілятися між райо-
нами та громадами заклади освіти, медицини, а також що буде з 
місцевими фінансами. На думку голови правління Центру політи-
ко-правових реформ Ігоря Коліушка, за логікою треба було спочат-
ку реформувати секторальні галузі: медицину, освіту, соціальну 
сферу, а потім вже переходити до реформи адміністративно-
територіального устрою. Проте на практиці це неможливо: «Я міг 

157 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад»  
від 16 квітня 2020 року № 562-ІХ. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/562-20. 

158 Постанова Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію 
районів» від 17 липня 2020 року № 807-IX. – URL: https:// 
zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text. 
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би з досвіду своєї депутатської та громадської діяльності навести 
багато прикладів, коли доводилося робити нелогічно, але це був 
єдино можливий шлях. Ніхто не хоче серйозно розглядати перспек-
тиви розвитку тих чи інших галузей в нових умовах нового адміні-
стративно-територіального устрою, поки цей устрій не стає реаль-
ністю»159. Щодо надання послуг, то як стверджував радник мініст-
ра розвитку громад та територій Іван Лукеря, із цим труднощів не 
буде: «Нові 136 районів моделювались так, щоб центр району мав 
найзручніше транспортне сполучення з будь-якої точки нового 
укрупненого району. Громадяни повинні усвідомити, що вони не є 
мешканцями району, вони не є мешканцями районного центру, 
вони – мешканці громади. Усе, що було важливе раніше в район-
ному центрі – адміністрації тощо – переходять до громад. Для лю-
дей відстань до послуг зменшиться у 2–3 рази, бо усі функції пе-
рейшли до громад»160. Народний депутат України Лариса Білозір 
тоді зазначала, що наразі в першому читанні вже ухвалений зако-
нопроєкт про створення центрів надання адміністративних послуг 
(ЦНАПів) у кожній громаді: «Законопроєкт №2679161 покликаний 
створити Центри надання адміністративних послуг у кожній із 1470 
громад. На сьогодні 767 громад не мають ЦНАПів. За рік ми пла-
нуємо трансформувати до громад 390 ЦНАПів, які розташовані в 
адміністративних районних центрах… Розмови про те, що по до-
відку треба буде їхати до районного центру – це повна нісенітниця. 
Тим паче, якщо вже передбачений ресурс, то ми будемо робити все 
для того, щоби всі послуги надавалися в громаді. Сьогодні вже в 
сільських громадах, окрім паспортів, надаються деякі матеріальні 
послуги, послуги РАЦСу з реєстрації актів цивільного стану чи 
проживання»162. Підготовлений був також законопроєкт №3614, 

159 Утворення нових районів: чи доведеться їздити по кожну довідку до 
райцентру. – URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/07/29/stattja/suspilstvo/ 
utvorennya-novyx-rajoniv-chy-dovedetsya-yizdyty-po-kozhnu-dovidku-rajcentru. 

160 Там саме. 
161 Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання 
адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних пос-
луг, які надаються в електронній формі» – URL: http:// w1.c1.rada.gov.ua/ 
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67789. 

162 Утворення нових районів: чи доведеться їздити по кожну довідку до 
райцентру. – URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/07/29/stattja/suspilstvo/ 
utvorennya-novyx-rajoniv-chy-dovedetsya-yizdyty-po-kozhnu-dovidku-rajcentru 
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який мав розмежувати доходи і видатки між бюджетами районів та 
територіальних громад. Законопроєкт передбачав, що сільські, се-
лищні, міські бюджети більше не залежатимуть від району, доходи 
і видатки між бюджетами районів та територіальних громад розме-
жовують. Районні бюджети не отримуватимуть базову дотацію і не 
будуть на прямих міжбюджетних відносинах із державним бюдже-
том163.  

В пояснювальній записці до проєкту Постанови Верховної 
Ради України «Про утворення та ліквідацію районів»164 зазначало-
ся: «За оціночними розрахунками, які здійснювалися виходячи із 
обсягу фактичних видатків на утримання районних рад у 2019 році, 
прогнозованого зменшення кількості районних рад та прогнозних 
показників індексу споживчих цін (ІСЦ), відображених у інфляцій-
ному звіті НБУ за квітень 2020 року (показник ІСЦ на 2020 рік – 
6,0%, 2021 рік – 5,0%, 2022 рік – 5,0%, 2023 рік – 5,0%), зменшення 
кількості районних рад зменшить витрати місцевих (районних) 
бюджетів: у 2021 році – на 1,4 млрд грн, у 2022 році – на 1,4 млрд 
грн, у 2023 році – на 1,5 млрд грн». 

Реформа субрегіонального рівня адміністративно-
територіального устрою виявила гостру проблему працевлашту-
вання державних і муніципальних службовців після значного ско-
рочення кількості районних рад та районних державних адмініст-
рацій. Наразі відсутня спеціальна державна програма імплементації 
відповідних кадрів в об’єднані громади, новоутворені районні ради 
та держадміністрації. Необхідність її нагальної розробки на часі. 
Керівництво Мінрегіону наголошувало, що «тотального» вивіль-
нення працівників районних державних адміністрацій не буде: 
«По-перше, нові районні державні адміністрації повинні стати 
більш інституційно спроможними та дієвими і для їх комплектації 
потрібні висококласні службовці з досвідом. По-друге, громади 
отримали широкий спектр повноважень, для виконання яких також 
потрібні якісні кадри, котрих поки що бракує. Хто б де не працю-

163 Проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавст-
ва у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи». – URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69062. 

164 Пояснювальна записка до проєкту Постанови Верховної Ради Укра-
їни «Про утворення та ліквідацію районів». – URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3650&skl=10. 
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вав – він все одно живе в якійсь громаді, тож зможе продовжити 
роботу чи у виконавчому комітеті ради громади, чи у Центрі на-
дання адмінпослуг… Є багато інших варіантів»165. 

Не знімається питання і щодо необхідності прийняття зага-
льного закону про адміністративно-територіальний устрій України. 
Численні проєкти цього акту розроблялися і дискутувалися в екс-
пертному середовищі. Тепер до Верховної Ради внесений урядовий 
законопроєкт «Про засади адміністративно-територіального устрою 
України»166. Проте, доцільність його ухвалення до внесення відпо-
відних змін в Конституцію в частині територіального устрою ви-
кликає сумніви, особливо щодо визначення загальних положень, 
які мають законодавчо встановити систему державного адмініст-
ративно-територіального устрою. Можна було б виділити пробле-
матику порядку вирішення питань адміністративно-терито-
ріального устрою, яка досі регулюється чинним Указом Президії 
Верховної Ради УРСР від 12 березня 1981 року «Про порядок ви-
рішення питань адміністративно-територіального устрою Україн-
ської РСР»167. Однак вірогідність такого кроку також сумнівна.  

Трансформація адміністративно-територіального устрою має 
важливу інституційну складову, яка пов’язана із оновленням пра-
вового статусу органів державної влади та місцевого самовряду-
вання, що забезпечують врядування на відповідних територіях. 
Йдеться про нову редакцію законів щодо організації місцевого 
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також 
законодавчих актів про нові контрольно-наглядові координуючі 
інституції на кшталт урядників чи префектів. Розробка нового за-
конодавства тривала у часі. Ще у 2001 році Розпорядженням Кабі-
нету Міністрів була ухвалена Концепція щодо внесення змін до 
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про 

165 Владислав Обух. Вивчаємо думки й пропозиції щодо працевлашту-
вання людей, які у зв’язку з адмінтерреформою втратять роботу. – https:// 
www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3046939-zmensenna-kilkosti-rajoniv-so-bude-z-
derzsluzbovcami.html. 

166 Проєкт Закону України «Про засади адміністративно-
територіального устрою України». – URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 
webproc=67986. 

167 Указ Президії Верховної Ради УРСР від 12 березня 1981 року «Про 
порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Українсь-
кої РСР» від 12 березня 1981 року № 1654-Х. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/1654-10. 
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місцеві державні адміністрації». Документ, зокрема, передбачав 
щодо Закону про місцеве самоврядування: чітке визначення питань 
місцевого значення; надання через «децентралізацію державних 
послуг» частини повноважень центральних органів виконавчої 
влади органам місцевого самоврядування; додаткове врегулювання 
організаційних функцій і повноважень органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування; щодо Закону «Про місцеві державні 
адміністрації»: відповідність Конституції переліку їх повноважень; 
повноваження місцевих адміністрацій, які надаються їм державою 
в процесі деконцентрації; повноваження в окремих галузях; конт-
рольно-наглядові функції місцевих державних адміністрацій. Ак-
центовано на тому, що «з формуванням цілісної системи регулю-
вання соціально-економічних процесів виконавчі та організаційні 
функції місцевих державних адміністрацій скорочуватимуться, 
зростатиме контрольно-наглядова складова їх повноважень»168.  

З 2001 року в зазначені закони вносились численні зміни, до-
повнення. Після прийняття нової Концепції реформування місцево-
го самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіо-
ном, експертами Інституту громадянського суспільства розробля-
лися проєкти нової редакції законів про місцеве самоврядування, 
місцеві державні адміністрації, префектів. Натепер робота продов-
жується і разом із Концепцією 2014 року згадується Концепція 
2001 року. За словами В. Негоди, Мінрегіон пропонує нові редакції 
законів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві 
державні адміністрації», а не часткові правки до існуючих. У зако-
нопроєкті, який визначатиме повноваження органів місцевого са-
моврядування, запропоновано передбачити достатній період для 
завершення адміністративно-територіальної реформи та заходи для 
забезпечення безперебійної діяльності усіх суб’єктів владних пов-
новажень у перехідний період. Особлива увага приділяється так 
званим секторальним повноваженням органів місцевого самовря-
дування. Щодо ресурсного забезпечення повноважень місцевого 
самоврядування, напрацьовується такий варіант: власні повнова-
ження забезпечуються шляхом закріплення за органами місцевого 
самоврядування місцевих податків та зборів, інших ресурсів, необ-

168 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Конце-
пції щодо внесення змін до Законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні" та «Про місцеві державні адміністрації" від 1 березня 2001 року  
№ 69-р. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/69-2001-%D1%80. 
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хідних для здійснення власних повноважень, а також шляхом за-
кріплення за місцевими бюджетами частини загальнодержавних 
податків, за якими здійснюється фінансове вирівнювання; передані 
повноваження забезпечуються через передачу прямих трансфертів 
до місцевих бюджетів. Обсяг трансфертів забезпечує виконання 
норм та показників, визначених стандартом послуги169. 

Йдеться також про нагальність впорядкування, кодифікацію 
законодавства. Як зазначають експерти: «…Сьогодні понад 800 
секторальних законів регулюють повноваження в окремих сферах 
господарювання, економіки органів місцевого самоврядування. 
Крім того, близько 200 повноважень передбачено в законах про 
місцеве самоврядування і про місцеві державні адміністрації. І ду-
же часто ці повноваження між собою не кореспондуються. Звід-
си… правові колізії, незабезпеченість повноважень фінансовими 
ресурсами… в Україні різні рівні місцевого самоврядування часто 
виконують однакові повноваження. Особливо гостро ця проблема 
стала після формування об’єднаних громад, які перебрали частину 
повноважень районів. Крім того, повноваження районних і облас-
них рад у чинному законодавстві визначені практично однакови-
ми»170.  

Нове законодавство про місцеву владу варто наповнити фун-
кціональним змістом: хто, на якому рівні і які функції виконує. При 
цьому слід подолати «радянський», суто галузевий підхід до визна-
чення компетенції органів публічної влади. 

Окрема законодавча тема – тема конституційно-правової від-
повідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
та місцевої виконавчої влади. Вона набуває особливої актуальності 
в умовах широкої децентралізації та деконцентрації владних пов-
новажень і ресурсів, відсутності реальних законодавчих механізмів 
нагляду та контролю за діяльністю місцевої влади. 

Процеси трансформації територіального врядування, терито-
ріальної організації влади, адміністративно-територіального уст-
рою також потребують своєчасного законодавчого, конституційно-
правового забезпечення. Останнім часом в середовищі теоретиків, 
практиків, так званих ідеологів муніципальної реформи точилася 

169 На порядку денному децентралізації – чітке розмежування повнова-
жень. – URL: https://decentralization.gov.ua/news/12433. 

170 Гроші мають іти за повноваженнями, а не навпаки. – URL: https:// 
decentralization.gov.ua/news/12455. 
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дискусія: чи варто в складних військово-політичних реаліях сього-
дення вносити зміни до Конституції України щодо децентралізації 
публічної влади.  

Анатолій Ткачук, співавтор багатьох законопроєктів в цій 
сфері, є завзятим противником поспішної конституційної реформи. 
Він вважає, що приписи чинної Конституції дають змогу проводити 
децентралізацію, реформування адміністративно-територіального 
устрою на базовому (об’єднаних територіальних громад) і субрегі-
ональному (районному) рівнях. На його думку, з регіональним (об-
ласним) рівнем в нинішній ситуації треба зачекати, бо зміцнення 
місцевого самоврядування на цьому рівні небезпечно відцентрова-
ними діями регіональних еліт може призвести до некерованої ситу-
ації із втратою унітарного статусу держави та її суверенітету: «Ви-
рішити питання, які ставить перед собою законопроєкт про зміни 
до Конституції, за винятком особливого статусу окремим територі-
ям Донбасу, можна у своїй більшості через ухвалення відповідних 
законодавчих змін до нині чинних законів171… Я проти внесення 
будь-яких змін до Конституції, якщо за цим стоять якісь недомов-
леність і невизначеність. У таких ситуаціях завжди існує загроза 
внесення до Конституції додаткових проблем. Обумовлених або 
політичними торгами, або переламуванням через коліно172… Я 
категоричний противник внесення змін до Конституції зараз, бо 
можемо наприймати чергових дурниць… Тому краще не чіпати 
Конституцію. Все, що треба, з Конституції можна витягнути і так. 
Треба просто брати, уважно читати всі статті і зшивати їх тлума-
ченням однієї разом з іншою» 173.  

Натомість уже згаданий В’ячеслав Негода виступає за пошук 
компромісу та внесення зважених змін до Конституції: «…ми не 
зможемо якісно закінчити реформу без розведення повноважень 
обласних адміністрацій і обласних рад, не зможемо трансформува-
ти владу на субрегіональному рівні. Тобто, навіть якщо ми закін-

171 Анатолій Ткачук. Про зміни до Конституції України і не тільки. Мі-
ркування над законопроєктом від Президента. – URL: https:// 
www.csi.org.ua/news/pro-zminy-do-konstytutsiyi-ukrayiny. 

172 Автор реформи децентралізації Анатолій Ткачук: «Зараз не можна 
змінювати Конституцію. Посилимо регіони – втратимо країну». – URL: https:// 
www.csi.org.ua/news/avtor-reformy-detsentralizatsiyi-anatolij-tkachuk. 

173 Анатолій Ткачук. Все про децентралізацію: чому зараз не потрібні 
зміни до Конституції. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// 
www.csi.org.ua/articles/vse-pro-detsentralizatsiyu. 
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чимо об’єднання громад і наріжемо райони, на обласному рівні 
місцеве самоврядування і далі здійснюватимуть обласні державні 
адміністрації. Як, утім, і на районному. Такого немає в жодній єв-
ропейській країні. Але ми ратифікували Європейську хартію місце-
вого самоврядування. До того ж у Конституції треба обов’язково 
визначити систему й назви нових адміністративно-територіальних 
одиниць. Інакше, навіть закінчивши базовий рівень, нарізавши 
райони й провівши місцеві вибори, ми матимемо якесь сурогатне 
самоврядування на двох абсолютно різних якісних рівнях. Ба біль-
ше, ми продовжимо утримувати районні ради, повноваження яких 
під великим сумнівом. А йти на межі конституційного фолу – це 
безвідповідально»174. 

Обговорення можливих змін до Конституції відбувалися 
складно, часто непослідовно, що було наслідком відсутності ком-
плексного, методологічно продуманого бачення перетворень у вла-
дних структурах та муніципальній спільноті. Свідченням цього 
було неодноразове внесення та відкликання Президентом України 
проєкту Закону України «Про внесення змін до Конституції Украї-
ни (щодо децентралізації влади)» 175, неузгодженість цих законо-
проєктів з муніципальною громадськістю, експертним середови-
щем, різнопланове тлумачення концептуальних засад майбутніх 
перетворень в системі територіальної організації влади. 

Критичний аналіз законопроєкту проходив у формі панель-
них дискусій, презентацій, публічних консультацій «Через консен-
сус – до змін у Конституцію у частині децентралізації» 176. Долучи-
лися до цього, зокрема, Асоціація міст України, яка презентувала 
схвалену Правлінням Асоціації Концепцію змін до Конституції 
України в частині місцевого самоврядування та територіальної 
організації державної влади і пропозиції до проєкту Закону України 
«Про внесення змін до Конституції України щодо місцевого самов-

174 Інна Ведернікова. В’ячеслав Негода. З Конституцією чи без, крити-
чно важливо завершити децентралізацію до місцевих виборів. – Дзеркало 
тижня. – 2020, 16 березня. – URL: https://dt.ua/internal/v-yacheslav-negoda-z-
konstituciyeyu-chi-bez-kritichno-vazhlivo-zavershiti-decentralizaciyu_html. 

175 Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації 
влади). – Проєкт Закону України (доопрацьований) від 27.12.2019 року. – URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644. 

176 Публічні консультації «Через консенсус – до змін у Конституцію у 
частині децентралізації» з циклу інклюзивних публічних консультацій. – URL: 
https://www.auc.org.ua/sites/default/files/pidsumky25.02.pdf. 
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рядування та територіальної організації державної влади»177. Ви-
кликає зауваження низка пропозицій Асоціації міст України щодо 
можливих змін до Конституції України. По-перше, незрозумілою і 
достатньо аргументованою є позиція щодо перейменування розділу 
IX Конституції – замість «Територіального» на «Адміністративно-
територіальний» та не згадування статті 132 Основного Закону, яка 
визначає засади територіальної організації України. По-друге, від-
сутність пояснень щодо наявності чи відсутності частини другої 
статті 133, яка визначає територіальний склад України. По-третє, 
визначення місцевого самоврядування, яке міститься в пропозиціях 
Асоціації міст України щодо нової редакції статті 140 Конституції 
України. На відміну від чинної редакції цієї статті, де «Місцеве 
самоврядування є правом територіальної громади», пропонувалося: 
«Стаття 140. Місцеве самоврядування означає право і спромож-
ність органів місцевого самоврядування в інтересах громади (жите-
лів муніципалітету) самостійно вирішувати питання місцевого зна-
чення в межах Конституції і законів України»178. Така позиція була 
спробою концептуального знецінення конституційного праворозу-
міння суті місцевого самоврядування в Україні, бо вона могла при-
звести до скасування поняття територіальної громади як провідно-
го суб’єкта в системі місцевого самоврядування і де-факто до пере-
творення її в об’єкт бюрократичного свавілля з боку його органів та 
посадових осіб. Отже ревізія означеної концептуальної засади міс-
цевого самоврядування є вкрай небезпечною.  

Ще одна складна конституційна проблема стосується регіо-
нального рівня адміністративно-територіального устрою. Як відо-
мо, в останньому опублікованому варіанті президентського законо-
проєкту щодо змін до Конституції у статті 133 зникав перелік обла-
стей. Натомість, їх статус передбачалося визначати Верховною 
Радою звичайними законами України. Така позиція викликала гос-
тру критику щодо загроз унітарності України, можливості запрова-
дження так званих «особливих статусів» тощо. Якщо подивитись 
на зарубіжну конституційну практику регулювання аналогічних 

177 Концепція Асоціації міст України щодо змін до Конституції України 
в частині місцевого самоврядування та територіальної організації державної 
влади. – URL: https://decentralization.gov.ua/ pravlinnyaamu/_koncepciya_0.pdf. 

178 Зміни до Конституції, запропоновані Асоціацією міст України. – 
URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/532/pravlin-
naamu-proyekt-zmin-konstytuciya.pdf. 

- 124 - 

                                                 

https://decentralization.gov.ua/%20pravlinnyaamu/_koncepciya_0.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/532/pravlin%1fnaamu-proyekt-zmin-konstytuciya.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/532/pravlin%1fnaamu-proyekt-zmin-konstytuciya.pdf


питань, то вона свідчить про різні підходи до приписів щодо рівнів 
адміністративно-територіального устрою в унітарних державах. 
Приміром, в статті Конституції Італії існує перелік регіональних 
утворень; у Конституціях Франції (Розділ ХІІ «Територіальні коле-
ктиви»), Польщі (Розділ VII «Територіальне самоврядування») 
такий перелік не визначається. Що більше, стаття 163 останньої 
взагалі не передбачає окреслення статусу територіальних утворень, 
окрім гміни: «Стаття 163: Територіальне самоврядування виконує 
публічні завдання, не віднесені Конституцією або законами до 
компетенції органів інших публічних влад. 1. Основною одиницею 
територіального самоврядування є громада (gmina). 2. Інші одиниці 
регіонального або місцевого і регіонального самоврядування ви-
значаються законом»179. Перелік областей в Конституції України 
можна було б обійти, якщо б він визначався в окремому органічно-
му конституційному законі, з особливим порядком його прийняття. 
Проте, ні Конституція, ні законодавство України, на відміну від 
зарубіжного, поняття «конституційний закон» не використовує, а 
закону про нормативно-правові акти, визначення їх статусу  
не існує. 

Екскурс конституційно-правових проблем реформування ад-
міністративно-територіального устрою дає змогу дійти деяких ви-
сновків.  

За сім років було сформовано більше тисячі об’єднаних те-
риторіальних громад, які де-факто поглинули субрегіональний, 
районний рівень місцевого самоврядування. Отже, реформування 
базового рівня територіальної організації влади, по суті, завершено. 
Воно продовжується на субрегіональному та регіональному, облас-
ному. Триває дискусія: в якій послідовності і як рухатись далі, яка 
подальша доля районних рад, місцевих державних адміністрацій, 
чи варто на цьому етапі зачіпати і кардинально трансформувати 
регіональний рівень територіального врядування?  

179 Конституція Італійської Республіки (з передмовою Володимира 
Шаповала) / В.М. Шаповал – К.: Москаленко О.М., 2018. – 62 с. – URL: https:// 
pravo.org.ua/img/books/files/1532528829const_italy.pdf; Конституція Французь-
кої Республіки (з передмовою Володимира Шаповала) / В. М. Шаповал – К.: 
Москаленко О. М., 2018. – 56 с. – URL: https://pravo.org.ua/img/books/files/ 
1522085069fr_const_final.pdf; Конституція Польської Республіки (з передмо-
вою Володимира Шаповала) / В. М. Шаповал – К.: Москаленко О.М., 2018. – 
84 с. – URL: https://www.pravo.org.ua/img/books/files/1525439592pol_const_ 
new_a5_web.pdf. 
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Трансформація територіального врядування, адміністратив-
но-територіального устрою, місцевого самоврядування в контексті 
децентралізації публічної влади має проводитись комплексно і 
системно. З огляду на засади конституціоналізму, доцільно викори-
стати наявний потенціал Конституції, подолати вади перманентно-
го, точкового, внесення до неї змін, уважно та обережно постави-
тись до регіонального рівня територіального врядування. Зміни до 
Конституції України в частині децентралізації, трансформації міс-
цевого самоврядування треба готувати з врахуванням небезпек і 
негативних наслідків, до яких вони можуть призвести. 

Сучасна трансформація територіального врядування через 
реформу адміністративно-територіального устрою, децентралі-
зацію публічної влади, розбудову спроможного місцевого самовря-
дування має виняткове значення для збереження цілісності, сувере-
нітету України, її унітарної організації. Власне адміністративно-
територіальна реформа, проведена на засадах децентралізації, суб-
сидіарності щодо надання якісних послуг населенню, передачі зна-
чного обсягу повноважень та фінансових ресурсів територіальним 
громадам покликана вдосконалити та зміцнити унітарний устрій 
України. 

В умовах реалізації децентралізації публічної влади доцільно 
концептуально, по-новому розглянути законодавче забезпечення 
визначення засад територіального врядування з врахуванням інно-
вацій в системі місцевої виконавчої влади, територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування. 
Для цього варто продумати можливість розробки проєкту Закону 
України «Про засади територіального врядування в Україні». Цей 
акт має передбачити визначення засад щодо: загальних положень 
організації територіального врядування та територіального устрою; 
основних функцій та повноважень місцевих інституцій виконавчої 
влади та територіальних органів центральних органів виконавчої 
влади, їх взаємодії з місцевим самоврядуванням, інститутами гро-
мадянського суспільства, бізнес-асоціаціями; організації територіа-
льних округів (освітніх, медичних тощо); просторового планування 
та сталого розвитку населених пунктів, etc. 
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1.7. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА СТВОРЕННЯ  

СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 
 
Однією з найважливіших задач муніципальної реформи, що 

розгортається в Україні, є створення спроможних територіальних 
громад. Методика формування спроможних територіальних гро-
мад, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 
квітня 2015 року № 214, визначає, що спроможна територіальна 
громада – територіальні громади сіл (селищ, міст), які внаслідок 
добровільного об’єднання здатні самостійно, або через відповідні 
органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень 
надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здо-
ров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з 
урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та роз-
витку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці180. 

З урахуванням положень Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року181 та 
критеріїв, визначених Методикою, облдержадміністрації розроб-
ляють перспективні плани формування територіальних громад, які 
схвалюються обласними радами та затверджуються Урядом. Отже, 
якщо об’єднана територіальна громада створена відповідно до пер-
спективного плану, то можна вважати, що така громада є спромож-
ною, адже відповідає Методиці, має необхідну інфраструктуру, 
кадрові ресурси і здатна забезпечити належний рівень надання пос-
луг населенню. 

Кабінет Міністрів України може визнати об’єднану територі-
альну громаду спроможною, за умови її утворення в порядку, ви-
значеному Законом «Про добровільне об’єднання територіальних 

180 Про затвердження Методики формування спроможних територіаль-
них громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року 
№ 214 [Електронний документ]. – Режим доступу: https://vinrada.gov.ua/ 
postanova-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-8-kvitnya-2015-r-214-pro-zatverdzhen-
nya-metodiki-formuvannya-spromozhnih-teritorialnih-gromad.htm 

181 Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України 
від 5 лютого 2015 року // Відомості Верховної Ради. 2015. № 13. Ст. 91. 
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громад», навколо населеного пункту, визначеного перспективним 
планом як адміністративного центру об’єднаної територіальної 
громади, а також якщо кількість населення об’єднаної територіаль-
ної громади становить не менше половини кількості населення 
територіальних громад, які мали увійти до такої громади відповід-
но до перспективного плану, якщо інше не встановлено законом. 

Відповідно до цієї норми, Уряд, вже станом на вересень 
2019 року, визнав спроможними 828 об’єднаних територіальної 
громади 182. 

Створення спроможних територіальних громад через їх 
об’єднання є доволі складним та суперечливим процесом, до якого 
залучаються різні інструменти, що сприяють локальному муніци-
пальному розвитку. Тому спробуємо дослідити роль у цих процесах 
транскордонного співробітництва, що спрямоване на відродження 
локального розвитку на депресивних територіях держави, що роз-
ташовані у її прикордонні. Така депресивність, насамперед, детер-
мінована їхньою розташованістю на далекій відстані від промисло-
во-, соціально-, культурно-, ресурсно-розвинутих районів держави 
та її центру, коли центральні та місцеві органи публічної влади 
мають більше можливостей щодо забезпечення для їх жителів від-
повідного рівня муніципальних послуг та супроводжувати їх кіль-
кісне та якісне надання, – звідси виникають труднощі об’єктивного 
характеру не тільки в організації локальному розвитку, але й в до-
сягненні відповідного рівня та якості повсякденного локального 
життя жителів-членів територіальних громад. 

У методологічному розумінні треба визначити параметральні 
ознаки об’єднаної територіальної громади. Відповідно до статті 4 
профільного закону добровільне об’єднання територіальних громад 
сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких умов: 

1) у складі об’єднаної територіальної громади не може існу-
вати іншої територіальної громади, яка має свій представницький 
орган місцевого самоврядування, – тобто, тільки об’єднана терито-
ріальна громада може виступати повноцінним і єдиним суб’єктом 
місцевого самоврядування, а не територіальні громади, що 
об’єдналися; 

2) територія об’єднаної територіальної громади має бути не-
розривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються 

182 Яка громада є спроможною? [Електронний документ]. – Режим дос-
тупу: https://decentralization.gov.ua/questions/27 
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по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що 
об’єдналися, – тобто, територія об’єднаної територіальної громади 
є єдиною та обмежується загальними зовнішніми кордонами гро-
мад, що увійшли до її складу; 

3) об’єднана територіальна громада має бути розташована в 
межах території Автономної Республіки Крим, однієї області, – 
тобто, об’єднана територіальна громада не може порушувати ос-
новні принципи адміністративно-територіального устрою держави; 

4) при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання те-
риторіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етніч-
ні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-
економічний розвиток об’єднаної територіальної громади, – тобто, 
об’єднані територіальні громади створюються з дотриманнях тих 
же умов, за якими створювались територіальні громади, що увійш-
ли до складу об’єднаної територіальної громади; 

5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в 
об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж 
до об’єднання, – дотримання цієї умови є вельми важким завдан-
ням, що більше, процес створення об’єднаної територіальної гро-
мади якраз і має за мету підвищення рівня якості та доступності 
публічних послуг, для чого й здійснюється процес оптимізації те-
риторіальних громад; 

6) об’єднання територіальних громад здійснюється відповід-
но до перспективних планів формування територій громад Авто-
номної Республіки Крим, області – такі плани є основними доку-
ментами щодо розвитку об’єднаних територіальних громад та пе-
редбачають різні напрями їх діяльності, їх представницьких та ви-
конавчих органів щодо вирішення цього стратегічного завдання. 

Вважаємо, що застосування організаційного та нормативного 
інструментарію транскордонного співробітництва може ефективно 
сприяти процесам створення об’єднаних територіальних громад та 
наділення їх відповідним кадастром комунальних і муніципальних 
послуг. 

Є загальновідомим, що транскордонне співробітництво – од-
не із важливих складових частин процесів європейської міждержав-
ної інтеграції, в якій яскраво проявляється системна тенденція ін-
тернаціоналізації конституційного правопорядку держав та конс-
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титуціоналізація сучасного загального міжнародного права183. За-
вдяки саме цій формі міжнародного співробітництва місцевих влад 
та територіальних громад різних держав об’єднаної Європи, – міс-
цеве самоврядування як суто національний соціально-самодіяльний 
і політико-правовий феномен, що володіє імперативною формою 
національної правосуб’єктності, набуло відповідної частки міжна-
родної правосуб’єктності та її закріплення в міжнародному догові-
рному праві, – а саме у Європейській (Мадридській) рамковій кон-
венції про транскордонне співробітництво між територіальними 
общинами або властями від 21 травня 1980 року184. 

Активне залучення України та її регіонів до системи міжна-
родної співпраці в умовах розвитку світових інтеграційних проце-
сів, яке безпосередньо впливає не тільки на розвиток суміжних 
територій держав-учасниць згаданої вище Конвенції, а й на стабі-
льне існування і функціонування територіальних громад, що знахо-
дяться на цих територіях, а також на реальне підвищення їх спро-
можності у організаційному, нормативному, кадровому та ресурс-
ному вимірюванні, – обумовило необхідність організації ефектив-
ного прикордонного співробітництва, яке розвивається на основі 
транскордонних зв’язків, що виникають у сфері політики, економі-
ки, охорони навколишнього середовища, культури, освіти, демо-
графічного регулювання, в інших галузях у межах певного транс-
кордонного простору – території, яка охоплює два або більше регі-
онів прикордонних держав та об’єднує їх за географічними й соціа-
льно-історичними ознаками. З метою супроводження і забезпечен-
ня такого специфічного виду міжнародного територіально-
суб’єктного співробітництва розробляються спільні програми тор-
говельно-економічної, науково-технічної, природоохоронно-еколо-
гічної, культурної, історично-релігійної співпраці. Особливого зна-
чення набувають транскордонні економічні зв’язки, які є системою 
економічних відносин і відображають інтереси на міжрегіонально-

183 Див.: Папаяні С.В. Інтернаціоналізація в умовах глобалізації: кон-
ституційно-правовий аналіз // Вісник Маріупольського державного універси-
тету. Сер.: Право. 2013. Вип. 5. С. 235-240 [Електронний документ]. – Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2013_5_45 

184 Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво 
між територіальними общинами або властями. Мадрид, 21 травня 1980 року 
[Електронний документ]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/995_106 
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му рівні, що формуються та розвиваються в процесі спільного ви-
робництва, поділу й спеціалізації праці, відтворення факторів ви-
робництва та визначаються дією економічних законів, нормативно-
правовою базою й соціально-економічним середовищем прикор-
донних регіонів185. 

Активний розвиток регіонів розглядається як один з елемен-
тів загальноєвропейської системи пріоритетів, який відповідає 
принципові інтеграції держав через інтеграцію регіонів. Така дія-
льність передбачає не тільки прискорення соціально-економічного 
розвитку транскордонних регіонів, кадрову інфраструктурну підго-
товку регіонів і країни загалом для поглиблення співробітництва з 
ЄС, розв’язання нагальних питань з сусідами пострадянського про-
стору; прискорення європейських процесів інтеграції, а характери-
зується вираженою локально-суб’єктною складовою – вона в кон-
текстуалізації наведених вище завдань безпосередньо скерована на 
розвиток територіальних громад держав-учасниць Конвенції та 
підвищення рівня життя жителів-членів таких громад, враховуючи 
їх віддаленість від центральних районів держави, до рівня членів 
громад, що розташовані в таких районах.  

Необхідними критеріальними передумовами формування та 
розвитку транскордонного співробітництва є такі: 

– географічна наближеність; 
– можливість спільного використання природних, трудових, 

науково-технічних й інших ресурсів; 
– подібність галузевих структур. 
Натепер відомо багато спроб та підходів до визначення по-

няття транскордонного співробітництва, яке здійснюється в Європі. 
Вони прямо, опосередковано або побічно тривалий час використо-
вуються європейськими урядовими й громадськими організаціями, 
інституціями Європейського Союзу, науковцями та учасниками 
такої співпраці задля пошуку більш системного підходу до вивчен-
ня цього явища186. 

185 Долішній М. І. Україна – ЄС: перспективи регіональної інтеграції // 
Вісн. Терноп. акад. нар. госп.: Спец. вип. Тернопіль, 2001. С. 136. 

186 Кушніренко О. М. Транскордонне співробітництво як одна з катего-
рій співпраці місцевих та регіональних органів влади // Транскордонне співро-
бітництво / І. Бондарчук, І. Грицяк, А. Даруліс та ін.; за заг. ред. Б. Лессера та 
І. Розпутенка. – К. : Вид-во «К. І.С.», 2003. С. 59. 
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Відповідно до ст. 2 Європейської конвенції про основні 
принципи транскордонного співробітництва між територіальними 
общинами або органами влади від 21 травня 1980 року (саме так 
спочатку іменувалась Європейська (Мадридська) рамкова конвен-
ція про транскордонне співробітництво між територіальними об-
щинами або властями від 21 травня 1980 року. – Авт.), «транскор-
донне співробітництво означає будь-які спільні дії, що спрямовані 
на посилення та поглиблення добросусідських відносин між тери-
торіальними общинами або властями, які перебувають під юрис-
дикцією двох або кількох Договірних Сторін, та на укладення з 
цією метою необхідних угод або досягнення домовленостей. Транс-
кордонне співробітництво здійснюється в межах компетенції тери-
торіальних общин або властей, визначеної внутрішнім законодав-
ством»187. 

Європейський парламент у 1997 році підготував доповідь із 
питань транскордонного та міжрегіонального співробітництва, де 
наведено ще одне визначення транскордонного співробітництва – 
«це таке співробітництво, яке здійснюється вздовж внутрішніх або 
зовнішніх кордонів ЄС, де центральну роль відіграють регіони 
(області)». 

Існують проте деякі винятки, які свідчать про існування й 
інших термінологічних підходів. Першим таким прикладом є звіт 
Комітету регіонів від 1996 року, в якому йдеться про три основні 
типи співробітництва між регіональними та місцевими органами 
влади: транскордонне та міжрегіональне співробітництво (у межах 
ЄС й інших країн) і так звана міжрайонне (у межах ЄС). Іншим 
прикладом є звіт 1998 року, в якому Комітет розглядає «транснаці-
ональне співробітництво» між місцевими органами влади як основу 
європейської інтеграції та виділяє п’ять різних його підтипів: 

1) транскордонне співробітництво між сусідніми місцевими 
органами влади; 

2) транснаціональне співробітництво між місцевими органа-
ми влади, які не є сусідами; 

3) транс’європейське співробітництво між містами й міськи-
ми районами або співпраця в межах мережі міст; 

187 Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво 
між територіальними общинами або властями. Мадрид, 21 травня 1980 року 
[Електронний документ]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/995_106 
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4) глобальні мережі міст; 
5) транснаціональні неурядові організації188. Вважаємо, що 

саме тут, вперше, вказані моделі співробітництва для об’єднаних 
територіальних громад та представницьких і виконавчих органів 
місцевого самоврядування, що ними сформовані. 

Відповідно до Закону України «Про транскордонне співробі-
тництво» від 24 червня 2004 року поняття транскордонного співро-
бітництва – визначено як спільні дії, спрямовані на встановлення й 
поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологі-
чних, культурних та інших відносин між територіальними грома-
дами, їхніми представницькими органами, місцевими органами 
виконавчої влади України й територіальними громадами, відповід-
ними органами влади інших держав у межах компетенції, визначе-
ної їхнім національним законодавством189. 

Можна наголосити на тому, що основною телеологічною до-
мінантою та концептуальною ідеєю транскордонного співробіт-
ництва є співпраця суміжних територій сусідніх держав, тобто  
транскордонне співробітництво може бути визнане таким тільки за 
наявності кордону між співпрацюючими регіонами, до того ж це є 
визначальним критеріально-дефінітивним фактором. Характерною 
рисою сучасної Європи є швидкий розвиток міжнародного співро-
бітництва регіонів – однієї з найефективніших рушійних сил євро-
пейської інтеграції та об’єднання людей, що мешкають в територі-
альних громадах. 

За сучасних умов розширення процесів економічної, полі-
тичної і правової глобалізації зростає не тільки роль прикордонного 
співробітництва регіонів, а й значення їхнього нормативно-
правового супроводження і забезпечення, що безпосередньо від-
криває нові можливості для активізації господарської діяльності на 
периферійних територіях держав і підвищення їх конкурентоспро-
можності, зокрема й спроможності територіальних громад, що там 
розташовані. Транскордонне співробітництво має за мету усунення 
економічних, соціальних, адміністративних та правових бар’єрів, 
визначених кордонами, згладжування диспропорцій у рівнях роз-

188 Transeuropean Cooperation between Territorial Authorities Association 
of European Border Regions (AEBR). – S. 21–22. 

189 Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24 червня 
2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/1861-15 
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витку прикордонних і центральних регіонів держав-учасниць тран-
скордонного співробітництва. 

 Місцеві та регіональні органи влади та територіальні грома-
ди, що їх сформували, також об’єднані територіальні громади, за-
звичай, одночасно можуть стати учасниками різних форм співпра-
ці, що розвиваються по експоненті, основними різновидами яких є 
такі: 

– транскордонна; 
– міжтериторіальна; 
– транснаціональна; 
– співробітництво в рамках Європейських асоціацій. 
Основні форми співпраці визначаються такими характерис-

тиками: 
– географічними особливостями; співробітництво може  

охоплювати як малі сусідні області, так і великі географічні зони та 
не обов’язково має спиратися на принцип «територіальної близько-
сті»; наприклад, у межах Європейського Союзу в співробітництві 
можуть брати участь як держави-члени ЄС, так і партнери від тре-
тіх країн; 

– тематичними напрямами діяльності й базовим рівнем спів-
робітництва.  

Крім того, в організації транскордонного співробітництва 
важливе значення має його предметно-об’єктне навантаження. Так, 
місцеві та регіональні органи влади, разом з органами місцевого 
самоврядування різних рівнів, можуть співпрацювати, розв’язуючи 
як одну проблему (однопредметне співробітництво, наприклад, у 
сфері економічного розвитку, культури тощо), так і ширший діапа-
зон проблем, реалізуючи спільні дії (багатопредметне співробітни-
цтво). У цьому контексті та хронологічному вимірюванні, співро-
бітництво може бути як короткострокове (так звані «одноразові 
дії»), так і довгострокове, стратегічно зорієнтоване кількістю парт-
нерів, які беруть у ньому участь. Біполярне (двостороннє) співро-
бітництво – це класичний тип, що існує між двома партнерами. 
Триангуляційним (тристороннім) співробітництвом охоплено трьох 
партнерів. Разом із тим співпраця, до якої залучено понад три учас-
ники, називається багатостороннім співробітництвом190. 

190 Кушніренко О. М. Рівні та форми транскордонного співробітництва 
// Актуальні проблеми внутрішньої політики. 2005. Вип. 1(5). С. 157. 
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В умовах світових глобалізаційних процесів під впливом ін-
теграційних процесів у Європі сформувалося чотири рівні реаліза-
ції транскордонного співробітництва. 

1. Загальноєвропейський, оскільки під впливом інтеграцій-
них процесів у Європі виникають загальноєвропейські норми й 
стандарти здійснення транскордонного співробітництва, закріплені 
в різних правових документах, а також міжнародні інституції, пок-
ликані регулювати розвиток транскордонного співробітництва 
в Європі – його можна охарактеризувати як стратегічно-
нормативний рівень регламентації та регулювання транскордонно-
го співробітництва. 

2. Державний, оскільки транскордонний регіон – це 
об’єднання прикордонних регіонів, що перебувають у складі су-
міжних країн, тому держава здійснює безпосередній вплив на його 
діяльність – його можна охарактеризувати як легально-базовий 
рівень регламентації, регулювання і легалізації транскордонного 
співробітництва. 

3. Регіональний, оскільки транскордонне співробітництво ві-
дбувається на цьому рівні через реалізацію регіональної політики 
розвитку транскордонного співробітництва з урахуванням інтересів 
держави та регіональних інтересів – його можна охарактеризувати 
як системно-комплексний рівень щодо реалізації нормативно-
правового супроводження і забезпечення транскордонного співро-
бітництва. 

4. Локальний, оскільки власне транскордонне співробітницт-
во здійснюється на цьому рівні через координацію планів розвитку, 
що запропоновані місцевою владою, і конкретну співпрацю між 
суб’єктами прикордонних територій191 – його можна охарактеризу-
вати як конкретно-суб’єктний та конкретно-об’єктний рівень реалі-
зації внутрішньодержавних нормативних настанов транскордонно-
го співробітництва та його конкретних форм відповідно до наявної 
та перспективної міжнародно-правової договірної бази. 

Системний аналіз наведених рівнів здійснення транскордон-
ного співробітництва свідчить про те, що в кожному з них в 
обов’язковому порядку враховуються інтереси локальних територі-
альних спільнот (громад), зокрема й об’єднаних територіальних 

191 Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть. Но-
ві пріоритети. – К.: Наук. думка, 2006. С. 438. 
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громад, щодо задоволення їхніх специфічних інтересів і потреб  
розвитку. 

Вивчивши досвід функціонування транскордонних регіонів у 
Європі та Україні, можна з’ясувати, що на різних рівнях реалізації 
транскордонного співробітництва виникають компліментарні 
зв’язки: на регіональному й локальному рівнях транскордонного 
співробітництва безпосередньо здійснюється за допомогою наяв-
них адміністративно-правових, фінансових та інших ресурсів. На 
локальному рівні визначаються цілі нижчого рангу (реалізація про-
єктів із транскордонного співробітництва), тоді як на регіонально-
му – задоволення інтересів регіону загалом. На державному рівні 
надається підтримка розвитку транскордонного співробітництва у 
межах національної регіональної політики. На загальноєвропейсь-
кому рівні в межах реалізації регіональної політики загальноєвро-
пейських інтересів також відбувається інституціально-правова та 
фінансова підтримка діяльності транскордонного регіону. 

Транскордонне співробітництво може здійснюватися безпо-
середньо за укладеними транскордонними угодами або через фор-
мування органу транскордонного співробітництва, безпосередню 
участь у створенні якого беруть представницькі і виконавчі органи 
місцевого самоврядування, що діють від імені, представляють і 
реалізують інтереси територіальних громад, зокрема й об’єднаних 
територіальних громад. Створення такого органу починається з 
укладання угоди про транскордонне співробітництво. 

Орган транскордонного співробітництва виконує завдання, 
покладені на нього територіальними громадами або органами вла-
ди, відповідно до цілей його діяльності та в спосіб, передбачений 
національним законодавством. Будь-які суперечки, які виникають у 
зв’язку з діяльністю органу транскордонного співробітництва, пе-
редаються на розгляд судам, яким вони підпорядковані за націона-
льним або міжнародним правом192. 

Цікаві наукові узагальнення щодо сучасних форм транскор-
донного співробітництва зроблені працівниками Інституту дослі-
джень науково-технічного потенціалу та історії науки імені 
Г. М. Доброва НАН України. Вони вважають, що на сучасному 
етапі транскордонне співробітництво може приймати різні форми – 

192 Гакман С. Державне регулювання процесів запобігання етнополі-
тичним конфліктам у контексті транскордонного співробітництва // Вісник 
НАДУ. 2005. № 3. С. 411. 
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від неформальних відносин між людьми або приватними підприєм-
ствами до інституційно оформленої співпраці в межах єврорегіонів, 
через підписання угод в окремих сферах або установлення й розви-
тку взаємовигідних контактів між суб’єктами транскордонного 
співробітництва193 . 

Останні дослідження впливу транскордонного співробітниц-
тва на розвиток підприємництва, проведені працівниками зазначе-
ного Інституту досліджень у трьох західних регіонах України (Во-
линській, Львівській та Закарпатській областях), узагальнили дос-
від й характеристики транскордонного співробітництва підпри-
ємств із діловими партнерами в нових країнах розширеного ЄС. Як 
засвідчує аналіз, нині на транскордонне співробітництво має біль-
ший вплив діяльність державних і недержавних організацій під-
тримки бізнесу, тоді як неформальна транскордонна бізнес-
активність населення може служити резервом для поповнення ла-
нок підприємців. Отже, бачимо серйозний потенціал для соціально-
економічного розвитку та підвищення спроможності територіаль-
них громад. 

Як вважають науковці ДРІДУ НАДУ при Президентові Укра-
їни, у сучасних умовах політичної й економічної глобалізації при-
кордонне співробітництво є важливим складником загального про-
цесу європейської інтеграції. Наголошуючи на цьому, вони визна-
чають, що така співпраця розвивається на основі транскордонних 
зв’язків, що виникають у сфері політики, економіки, охорони на-
вколишнього середовища, культури, освіти, демографічного регу-
лювання, інших галузях у межах визначеного простору – території, 
яка охоплює два й більше регіони прикордонних держав та 
об’єднує їх за географічними й соціально-історичними ознаками194, 
називаючи таке співробітництво та основні його форми, в яких 

193 Ісакова Н. Транскордонна співпраця західноукраїнських підпри-
ємств із діловими партнерами у країнах Європейського Союзу / Н. Ісакова, 
О. Красовська, В. Грига // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх 
участі в інтеграційних процесах: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 
м. Луцьк, 12–13 жовт. 2006 р. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. 
Лесі Українки, 2006. – С. 237–240. 

194 Баштанник В. Механізми прикордонного співробітництва суб’єктів 
регіональної політики: досвід країн-членів ЄС та України // Проблеми розвит-
ку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: матеріали ІІІ 
міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 12–13 жовт. 2006 р. – Луцьк: РВВ «Ве-
жа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. С. 268. 
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можуть брати участь територіальні громади та органи місцевого 
самоврядування, що ними формуються, виступають від їх імені та 
діють в їх інтересах. 

Наявні форми транскордонного співробітництва ґрунтуються 
на системі європейських принципів та правил, які потрібно врахо-
вувати в практичній діяльності, – вони відображають найтиповіші 
колективні інтереси жителів депресивних територій держав, що 
зазвичай позбавлені системного комплексу комунальних, соціаль-
них, культурологічних та інших послуг, що надаються муніципаль-
ними органами всередині країни, отже це й є орієнтирами в процесі 
визначення перспективних напрямків співпраці між партнерами в 
рамках транскордонного співробітництва. 

На сучасному етапі розвитку державотворення та реалізації 
своїх проєвропейських амбіцій та намагань Україна бере активну 
участь в інтеграційних процесах, істотною ідентифікаційною озна-
кою яких є транскордонне співробітництво прикордонних терито-
рій. Україна завдяки вигідному геополітичному положенню має 
значні потенційні можливості щодо розвитку прикордонних тери-
торій, оскільки 19 із 27 регіонів країни є прикордонними. У транс-
кордонній діяльності беруть участь території, площа яких стано-
вить 33,9 % від загальної площі країни. До єврорегіонального спів-
робітництва залучено близько 14 млн осіб, або 28 % загальної кіль-
кості населення України195 . 

Узагальнення особливостей розвитку транскордонного спів-
робітництва в Україні свідчить, що: 

– транскордонне співробітництво в Україні – явище відносно 
нове, й сьогодні з-поміж чотирьох можливих його форм найбільш 
розвиненою є співпраця в межах єврорегіонів; 

– транскордонне співробітництво розглядається у двох пло-
щинах – як інструмент розвитку прикордонних територій і як чин-
ник реалізації інтеграційних прагнень України; 

– транскордонне співробітництво прикордонних областей 
України й сусідніх країн умовно можна поділити на два напрями: 
1) на кордоні України з ЄС; 2) у так званому новому прикордонні, 
уздовж кордонів колишніх радянських республік (у межах постра-
дянського простору); 

195 Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть. Но-
ві пріоритети. – К.: Наук. думка, 2006. С. 197. 
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– участь територіальних громад, зокрема й об’єднаних тери-
торіальних громад у транскордонному співробітництві здебільшого 
має ще номінальний та декларативний характер, що обумовлено 
їхньою декларативною правосуб’єктністю в чинному законодавст-
ві, хоча саме така їх участь, що детермінована суто локальними 
інтересами та потребами, – повинна бути покладена в основу такої 
співпраці.  

Як позитивні напрацювання у сфері транскордонного співро-
бітництва належить назвати чітке визначення суб’єктів такої спів-
праці (територіальні громади, об’єднані територіальні громади, їхні 
представницькі та виконавчі органи, місцеві органи виконавчої 
влади України), а також учасників, якими вважаються юридичні та 
фізичні особи, громадські організації, що беруть учать у транскор-
донному співробітництві. До негативних – ігнорування ролі транс-
кордонного співробітництва як одного з інструментів регіонально-
го розвитку й важливої складової частини регіональної політики 
України з боку окремих державних установ (міністерств, відомств), 
окремих посадовців різних рівнів державного управління, а також 
недостатню фінансову підтримку транскордонних проєктів та про-
грам. 

Актуалізації та інтенсифікації транскордонного співробітни-
цтва повинні сприяти його телеологічні домінанти, що є аксіоло-
гічно та праксеологічно обґрунтованими, технологічно та методо-
логічно обкатаними та нормативно супроводжуваними. За сучасних 
умов розвитку інтеграційних процесів транскордонне співробітни-
цтво має можливість прискорювати процеси вирівнювання якості 
життя населення прикордонних територій до середньоєвропейсько-
го рівня та сприяти досягненню вільного руху товарів, людей і ка-
піталів через кордон. Вона також сприяє мобілізації місцевих ресу-
рсів та підвищенню ефективності їхнього використання, робить 
можливим об’єднання колективних зусиль для залагодження спіль-
них проблем у транскордонному регіоні. Отже, транскордонне 
співробітництво сприяє:  

– зміцненню взаємної довіри та безпеки у міжрегіональному 
та регіонально-локальному їх розумінні;  

– активізації торговельно-економічного співробітництва на 
міжрегіональному і регіонально-локальному рівнях;  

– залученню іноземних інвестицій для реалізації спільних 
проєктів;  
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– спільному використанню енергетичних ресурсів;  
– виробленню спільної стратегії охорони довкілля; 
– розвитку транспортної та прикордонної інфраструктури;  
– взаємодії у сфері боротьби з нелегальною міграцією та ор-

ганізованою злочинністю;  
– ефективному використанню людських ресурсів шляхом 

створення спільного ринку праці; 
– поглибленню культурних та комунікаційних зв’язків;  
– розвитку туризму;  
– боротьбі з наслідками стихійних лих та екологічних катаст-

роф (паводки, землетруси та ін.).  
Отже бачимо, що наведені напрями співпраці безпосередньо 

торкаються питань супроводження і забезпечення існування і функ-
ціонування територіальних громад, також об’єднаних територіаль-
них громад, забезпечення їхніх жителів достатнім набором комуна-
льно-муніципальних послуг, що буде сприяти зростанню кіль-
кісного та якісного рівнів їхнього життя в умовах повсякденності. 

Системний підхід до тлумачення наведених завдань у їх кон-
текстуалізації до існування та стабільного функціонування терито-
ріальних громад та посилення їхньої спроможності, підтверджує їх 
відповідність до екзистенційних питань існування і виживання 
людських поселень. 

У процесі транскордонного співробітництва також 
розв’язуються такі завдання, що мають відносний характер до роз-
витку територіальних громад, однак їхній стан у позитивному клю-
чі безпосередньо впливає на такий розвиток, роблячи його стабіль-
нішим та передбаченим. До них можна зарахувати:  

– не допускається перетворення нових східних кордонів ЄС у 
жорсткі розподільчі лінії, які відмежовують Україну від Європи, та 
перетворення регіонів з обох боків нових східних кордонів ЄС і 
України в периферійні і тупикові; 

– координуються концепції соціально-економічного розвитку 
прикордонних регіонів;  

– поступово формуються інтегровані, насамперед в госпо-
дарському і просторово-економічному плані, транскордонні регіо-
ни України з центральноєвропейськими державами;  

– створюється єдина і взаємодоповнювальна транспортна, 
прикордонна та інша інфраструктура;  
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– складається і формується система міжнародної взаємодії 
місцевих органів державної влади і самоврядування, територіаль-
них громад тощо, що підсилює їх спроможності в управлінському, 
організаційному, кадровому і ресурсному забезпеченні. 

Належить наголосити на тому, що з розширенням ЄС безпо-
середньо до кордонів України найважливішим завданням транско-
рдонного співробітництва залишаються питання оперативного 
розв’язання важливих проблем західних регіонів нашої держави: 
поліпшення демографічної ситуації, розвиток соціальної інфра-
структури малих міст і сіл, подолання територіальних диспропор-
цій у господарському розвитку, розширення зовнішньоекономічної 
та туристської діяльності, відродження етнокультурних цінностей, 
а також забезпечення потреб національних меншин у прикордон-
них регіонах196.  

У цьому контексті мета і завдання транскордонного співробі-
тництва з сусідніми країнами полягають не тільки в тому, щоб ста-
ти важливою складовою практичного втілення в життя євроінтег-
раційного курсу України, а й в розвиткові і вдосконаленні самого 
інституту місцевого самоврядування, зокрема й через посилення 
спроможності територіальних громад на її території. Враховуючи, 
що політична значимість цього завдання посилюється тим, що піс-
ля розширення ЄС його кордони вийшли на західні кордони нашої 
держави, – існує й вагома соціальна його значимість – наближення 
кордонів ЄС сприятиме прискоренню та інтенсифікації розбудови 
господарських, культурних та інших регіональних і локальних 
зв’язків, а також створенню відповідної інфраструктури (організа-
ційної, комунікативної, кадрової, ресурсної тощо) на прилеглих до 
спільних кордонів територіях, що, безумовно, позитивно вплине на 
зростання спроможності територіальних громад та залучення ними 
до транскордонної співпраці нових суб’єктів.  

Завдяки розвитку транскордонної співпраці розв’язуються 
такі завдання безпосереднього розвитку територіальних громад, – 
так через такий профільний розвиток координуються концепції 
соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів; поступо-
во формуються інтегровані, насамперед в господарському і просто-
рово-економічному плані, транскордонні локальні комплекси в 

196 Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспек-
тиви: монограф. /За загальною редакцією канд. істор. наук І. В. Артьомова. – 
Ужгород: МПП «Гражда», 2012. С. 164–165. 

- 141 - 

                                                 



регіонах України і центральноєвропейських держав; створюється 
поєднана і взаємодоповнювальна міжнародно-локальна транспорт-
на, прикордонна та інша інфраструктура; складається система між-
народного співробітництва органів місцевого самоврядування, те-
риторіальних громад, і не тільки на рівні аналогічних суб’єктів, 
тобто на рівні муніципальних органів та жителів, а й на рівні будь-
яких юридичних осіб та господарюючих суб’єктів, передбачаючи їх 
загальнодержавний або міжнародний рівні.  

Вплив та роль транскордонного співробітництва на міжнаро-
дну локальну економічну діяльність проявляється у безлічі факто-
рів. Це, по-перше, формування більш відкритої економіки країн, 
залучених до такого співробітництва. По-друге, це умови, які спри-
яють пожвавленню міжнародної торгівлі, розширенню міжнародної 
співпраці. По-третє, це створення відповідної спільної економічної 
інфраструктури, спільних циклів виробництва та інших форм еко-
номічної інтеграції. Але найвагомішим внеском транскордонного 
співробітництва натепер є створення сприятливої бази для міжна-
родної зовнішньоекономічної діяльності та не тільки шляхом пос-
тавки товарів, а й шляхом обміну досвідом, науковими досягнен-
нями та новими технологіями, що є рушійною силою будь-якої, чи 
то внутрішньодержавної, чи зовнішньої економічної діяльності. 
Тобто, створення локальних системних комплексів навколо осно-
воположних принципів та форм міжнародної економічної інтегра-
ційної співпраці, трансформує транскордонне співробітництво в 
могутній фактор конвергенції, розвитку та вдосконалення як лока-
льної, регіональної, національної економіки держави-учасниці  
транскордонного співробітництва, так й всього міжнародного євро-
пейського економічного простору. 

Такий методологічний підхід не тільки сприяє тому, що  
транскордонне співробітництво трансформується в могутній фак-
тор сприяння досягненню чотирьох європейських інтеграційних 
свобод – вільного руху людей, товарів, послуг, капіталів, а й значно 
розширює можливості отримання різноманітних благ завдяки дія-
льності локально-регіональних транскордонних ринків, прискорює 
формування і розвиток інституцій громадянського демократичного 
суспільства і, отже, загалом сприяє підвищенню якості життя меш-
канців прикордоння, що насамперед відображається на жителях-
членах територіальних громад, локалізованих на його теренах, – а 
для жителів об’єднаних територіальних громад участь у наведених 
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процесах детермінує формування могутнього потенціалу для соціа-
льно-економічного розвитку. 

Враховуючи викладене вище можна констатувати, що транс-
кордонне співробітництво є ефективним засобом розв’язання таких 
завдань, зокрема й у контексті підвищення багатофакторної спро-
можності територіальних громад: 

1) в сучасних умовах розвитку інтеграційних процесів транс-
кордонного співробітництва має властивість прискорювати проце-
си вирівнювання якості життя населення прикордонних територій 
та сприяти створенню умов для вільного переміщення людей, това-
рів, капіталів та послуг через кордон, є передумовою економічної 
інтеграції, – тобто, вона детермінує та «втягує» безпосередньо регі-
ональні і місцеві влади, а також територіальні громади, які вони 
представляють, у європейські інтеграційні процеси (транскордонне 
співробітництво як «двигун» європейської інтеграції. – Авт.); 

2) транскордонне співробітництво відіграє також важливу 
роль як специфічний засіб адаптації та випробування європейсько-
го законодавства та механізмів фінансової підтримки, – тобто, тра-
нскордонне співробітництво є такою формою міжнародної спів-
праці, в межах якої проходить процес апробування місцевими ор-
ганами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 
норм європейського права, їх ефективності та механізмів фінансо-
вої підтримки локального і регіонального розвитку, в якому тери-
торіальні громади виступають основними беніфіціарами (транскор-
донне співробітництво як база адаптації європейського законодав-
ства та запозичення європейського досвіду у розв’язанні питань 
регіонально-локального розвитку. – Авт.); 

3) транскордонне співробітництво сприяє підвищенню жит-
тєвого рівня населення прикордонних територій завдяки мобілізації 
та ефективному використанню місцевого інтегрального ресурсного 
потенціалу – тобто, транскордонне співробітництво є рушійною 
силою організаційного, нормативного, кадрового, матеріально-
фінансового та іншого ресурсного характеру, що скерований, по-
перше, на формування такого локального інтегрального ресурсного 
потенціалу, надання йому кумулятивного потенціалу, а також, по-
друге, на отримання завдяки йому локально-регіонального еконо-
мічного росту добробуту територіальних спільнот та їх членів (тра-
нскордонне співробітництво як системний фактор у детермінації 
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ініціювання, продукування, формалізації та розвитку регіонально-
локального ресурсного потенціалу. – Авт.); 

4) в рамках транскордонного співробітництва об’єднуються 
зусилля для подолання спільних проблем прикордонних регіонів 
держав-учасників, зокрема для розв’язання питань національної 
безпеки, дотримання екологічної рівноваги197, – тут йдеться про 
реалізацію одного з найважливіших принципів діяльності Органі-
зації Об’єднаних Націй щодо місцевого розвитку – «Думай глоба-
льно, дій – локально», відповідно до якого будь-які дії, що скерова-
ні на локальний розвиток, повинні мати на увазі розв’язання питань 
загальнодержавного та глобального рівнів (транскордонне співро-
бітництво системний і комплексний фактор кумулятивного і колек-
тивного розвитку територій і громад. – Авт.). 

Отже транскордонне співробітництво для України, з одного 
боку, є важливим елементом інтеграційного процесу, що здійсню-
ється шляхом оптимального поєднання можливостей і ресурсів 
прикордонних регіонів суміжних країн, а з іншого – допомагає 
визначенню, акцентуації, супроводженню і забезпеченню 
розв’язання спільних проблем і сприяє соціально-економічному 
розвитку цих регіонів. Такий складний і комплексний тип двосто-
ронньої співпраці є не тільки істотним чинником поліпшення між-
державного соціально-економічного, а звідси й політичного кліма-
ту, а також інноваційним, дієвим та ефективним організаційним і 
організаційно-правовим засобом достатньо прискореної в хроноло-
гічному контексті ліквідації диспропорцій в економічному і соціа-
льному розвитку по обидва боки кордону. 

Досягненню таких завдань транскордонного співробітництва 
сприяє використання його відповідних організаційних та організа-
ційно-правових форм. Транскордонне співробітництво реалізується 
у таких формах, як спільні проєкти та програми; угоди про транс-
кордонне співробітництво; єврорегіони; робочі співдружності; без-
посередні взаємозв’язки учасників транскордонного співробітницт-
ва в межах повноважень, наданих їм національним законодавством 
за взаємним погодженням сторін.  

Треба зазначити, що Україна, завдяки своєму вигідному гео-
політичному положенню має значні потенційні можливості щодо 

197 Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспек-
тиви: монографія /За загальною редакцією канд. істор. наук І. В. Артьомова. – 
Ужгород: МПП «Гражда», 2012. С. 40–42. 
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розвитку транскордонного співробітництва, оскільки 19 з 25 її регі-
онів є прикордонними, а зовнішній кордон – найдовший серед єв-
ропейських країн. Особливістю транскордонної співпраці України, 
як вже зазначалось вище, є те, що воно відбувається не тільки на 
кордонах України з країнами Європейського Союзу, а і на кордонах 
з країнами, що не входять до складу ЄС, – Російською Федерацією, 
Білоруссю та Молдовою. Так, тільки протяжність кордонів із Ро-
сійською Федерацією сягає близько 2 300 км, з державами-членами 
ЄС – 1390 км, Білоруссю та Молдовою – понад 2 300 км198. Отже, 
можна уявити собі кількість територіальних громад, що існують і 
функціонують в українському прикордонні, зокрема й об’єднаних 
територіальних громад, та потенціал транскордонної співпраці, що 
може бути задіяний за їх участю. 

В Україні транскордонне співробітництво сьогодні в онтоло-
гічно-гносеологічному контексті розглядається у двох площинах – 
як інструмент розвитку прикордонних територій і як фактор реалі-
зації її євроінтеграційних прагнень. Однак, в контекстуалізації фор-
мування об’єднаних територіальних громад воно може розгляда-
тись і як істотний фактор посилення їхньої спроможності.  

Отже, в розумінні територіального розташування, транскор-
донне співробітництво прикордонних областей України можна 
умовно розділити на два напрямки:  

1) транскордонне співробітництво, що відбувається на кор-
доні України з державами-членами ЄС;  

2) транскордонне співробітництво уздовж кордонів колишніх 
радянських республік, зокрема Російської Федерації, Білорусі та 
Молдови.  

Головним завданням співпраці на кордоні з ЄС, яке реалізу-
ється через єврорегіони «Буг», «Карпатський», «Нижній Дунай», 
«Верхній Прут» та ін., є подолання диспропорцій соціально-
економічного характеру та сприйняття кордону не як лінії розподі-
лу, а в посиленні його контактної функції.  

Розвиток транскордонного співробітництва у пострадянсь-
кому прикордонні, поряд із завданнями економічної і культурної 
співпраці, має розв’язати проблему психологічного дискомфорту, 
що виник у місцевих жителів територій, які стали прикордонними 
внаслідок розпаду СРСР, а також реалізувати один з базових прин-

198 Мартусенко І. В., Погріщук Б. В. Регіональна економіка: підруч-
ник. – Тернопіль: Крок, 2015. С. 136–137. 
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ципів регіональної економіки – обмежений централізм. Однак, вар-
то зазначити, що після початку збройного протистояння України з 
Російською Федерацією внаслідок анексії Криму та ведення Росією 
бойових дій на Сході України через окупацію частини Донецької і 
Луганської областей, інтенсивність транскордонного співробітниц-
тва на цьому напрямку була значно скорочена. 

Європейська практика в організації транскордонного співро-
бітництва здебільшого використовує поняття «єврорегіон», під 
яким розуміється певний географічний простір, що містить частини 
територій двох або більше країн, які домовляються про координа-
цію своєї діяльності в економічній, соціальній, культурній та інших 
сферах суспільного життя. За визначенням професора 
Я. Б. Олійника, «єврорегіон є формою транскордонного співробіт-
ництва між територіальними общинами або місцевими органами 
влади прикордонних регіонів двох або більше держав, що мають 
спільний кордон, яка спрямована на координацію взаємних зусиль і 
здійснення узгоджених заходів у різних сферах життєдіяльності 
відповідно до національних законодавств і норм міжнародного 
права для розв’язання спільних проблем і в інтересах людей, які 
населяють його територію по обидва боки державного кордону»199. 

Отже, системний аналіз наведеної дефініції дає змогу ствер-
джувати, що основними суб’єктами транскордонного співробітниц-
тва в межах єврорегіону виступають територіальні громади або 
місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування прикор-
донних регіонів двох або більше держав (суб’єктний фактор. – 
Авт.); основною метою створення такого єврорегіону є розв’язання 
спільних проблем і в інтересах людей, які населяють його терито-
рію по обидва боки державного кордону (телеологічний фактор. – 
Авт.); основним інструментом управління цієї діяльності є коорди-
нація взаємних зусиль і здійснення узгоджених заходів щодо лока-
льного розвитку (управлінський фактор. – Авт.); нормативною 
основою діяльності єврорегіону є норми національних законодав-
ств і норми міжнародного права (нормативний фактор. – Авт.).  

Дослідники транскордонного співробітництва вважають, що 
головними рисами, що характеризують єврорегіони, є:  

199 Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспек-
тиви: монографія /За загальною редакцією канд. істор. наук І. В. Артьомова. – 
Ужгород: МПП «Гражда», 2012. С. 122. 
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а) географічна – єврорегіон, це територія, яка має конкретне 
географічне положення; 

б) політична, адже частини цієї території перебувають під 
юрисдикцією суверенних держав, що мають спільний кордон;  

в) адміністративна, єврорегіон утворюють прикордонні регі-
они держав, що мають спільний кордон;  

г) функціональна, єврорегіон це форма транскордонного 
співробітництва200. Зазвичай, єврорегіони це багатонаціональні 
території, де проживають представники кількох етнічних груп. 
У багатьох випадках на територіях суміжних прикордонних регіо-
нів живуть представники численної національної меншини, яка 
репрезентує національну більшість країни, розташованої по інший 
бік кордону. Отже, вважаємо, що створення об’єднаних територіа-
льних громад серед таких жителів, що володіють національною 
ідентичністю, не буде викликати проблем вважаючи на їхні єдині 
історико-топусні та локально-географічні аспекти становлення, 
розвитку та проживання, а також наявність загального менталіте-
ту, – і такі об’єднані територіальні громади зможуть використати 
весь позитивний потенціал як транскордонного співробітництва, 
так і єврорегіонів. 

Треба акцентувати увагу на тому, що хоча транскордонна 
співпраця реалізується, як на регіональному, так і на локальному 
рівні, – процеси співпраці відбуваються значно швидше й ефектив-
ніше на локальному рівні, що підкреслює особливу роль людської 
спільноти та об’єднаних територіальних громад в його розвитку. 
Це детермінується безпосередньою участю в них широких верств 
населення, що мають відповідні потреби, які трансформуються в 
єдині групові і колективні інтереси, саме вони проявляються в про-
цесі транскордонного співробітництва та можуть бути прийняті до 
реалізації як конкретні завдання через реалізацію відповідних прак-
тичних заходів. 

В той час, коли регіональний рівень транскордонного спів-
робітництва передбачає налагодження нових та відновлення існую-
чих зв’язків між партнерами регіону; визначення стратегії розвит-
ку; розробку і забезпечення програм розвитку; створення вільних 
економічних зон, – на локальному рівні здійснюються конкретні 

200 Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспек-
тиви: монограф. /За загальною редакцією канд. істор. наук І. В. Артьомова. – 
Ужгород: МПП «Гражда», 2012. С. 123. 
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заходи, що скеровані на підвищення якості життя людей, стану 
локальної інфраструктури або її створення, забезпечення громад 
відповідними видами послуг по обидва боки кордону. Вважаємо, 
що в межах об’єднаних територіальних громад в Україні такі захо-
ди можуть володіти кумулятивним потенціалом. 

Треба враховувати, що участь у транскордонному співробіт-
ництву та входження до єврорегіону є добровільними. Насамперед 
від такої співпраці очікуються економічні вигоди, пожвавлення 
інвестиційних надходжень, запровадження пільгового оподатку-
вання. Важливе значення має також співробітництво в галузі науки 
і культури, взаємне пізнання і порозуміння між представниками 
певних територій та створення сприятливіших умов життєдіяльнос-
ті. Можна стверджувати, що результатом транскордонного співро-
бітництва є створення локального комплексу щодо супроводження 
і забезпечення життєвого циклу жителів-членів громад, а також 
реалізація інтересів територій їх проживання, – саме тоді склада-
ється система, що працює на приграничні регіони двох і більше 
держав. 

Ефективність створення єврорегіонів є безперечною, свідоц-
твом чого є функціонування у Західній і Центральній Європі майже 
100 єврорегіонів. В Україні вздовж західного кордону з країнами 
Центральної та Східної Європи створені такі єврорегіони, як «Кар-
патський єврорегіон», «Буг», «Нижній Дунай», «Верхній Прут». 
Основними єврорегіонами у співпраці з Російською Федерацією до 
початку її збройної агресії проти України та окупації Автономної 
Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської об-
ластей були такі: «Слобожанщина», «Ярославна», «Дніпро» та 
«Донбас».  

Аксіологічною складовою такої форми транскордонного 
співробітництва є не тільки соціально-економічний розвиток євро-
регіонів, а також її можливість для територіальних громад та лока-
льних органів публічної влади на практиці випробувати європейсь-
кий інтеграційний потенціал. Тобто, єврорегіони виступають шко-
лою вивчення та запозичення європейського досвіду регіональної 
та локальної політики, бо їх телеологічними домінантами є широке 
коло завдань, – від організації та координації спільної діяльності 
наведених вище суб’єктів, до сприяння економічному, науковому, 
екологічному, освітньому співробітництву на різних рівнях місце-
вого самоврядування. Важливим сегментом такої співпраці є також 
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підтримка окремих проєктів розвитку прикордонної інфраструкту-
ри сусідніх територій, сприяння розвиткові контактів між громадя-
нами держав-членів єврорегіонів, визначення потенційних напря-
мів багатобічного співробітництва країн-учасниць. Єврорегіони 
повинні стати сполучною ланкою і сприяти співпраці їхніх держав-
членів з міжнародними організаціями, установами та агентствами, 
тобто завдяки такій формі співпраці виникає системний комплекс 
міжнародної співпраці, до якого залучена велика кількість 
суб’єктів, що виходять за межі місцевого і регіонального управлін-
ня та самоврядування201. Вважаємо, що саме такий методологічний 
підхід до транскордонного співробітництва об’єднаних територіа-
льних громад буде важливим фактором набуття ними міжнародної 
правосуб’єктності та зростання їх участі у інтеграційних процесах. 

У цьому контексті представляє науковий та практичний інте-
рес співвідношення телеологічних домінант створення єврорегіонів 
на території України202 з участю в їх діяльності об’єднаних терито-
ріальних громад. 

Метою заснування «Карпатського» єврорегіону є формуван-
ня добросусідських відносин, сприяння економічній ефективності, 
забезпечення соціальної стабільності на прикордонних територіях 
п’яти суміжних держав – України, Угорщини, Румунії, Польщі та 
Словаччини. Співпраця в межах цього єврорегіону відбувається за 
напрямками: збереження карпатської культурно-історичної спад-
щини; оптимізація міжнаціональних відносин; розвиток науки та 
культури; співпраця у сфері екології та охорони навколишнього 
середовища. Отже, участь об’єднаних територіальних громад в 
наведених напрямках буде напряму сприяти підвищенню їх спро-
можності в соціально-культурній, науковій сферах, а також в при-
родоохоронній діяльності. 

Єврорегіон «Буг» покликаний розвивати співпрацю по обид-
ва боки українсько-білоруського і українсько-польського кордону 
(по річці Західний Буг), а також сприяти розвитку: економічних, 
торгівельних, транспортно-комунікаційних, інфраструктурних, 

201 Долотіна К. В. Єврорегіони на території України: стан та проблеми 
розвитку // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Во-
лодимира Даля. 2013. № 4(2). С. 194–198 [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2013_4%282%29__43 

202 Мартусенко І. В., Погріщук Б. В. Регіональна економіка: підруч-
ник. – Тернопіль: Крок, 2015. С. 232–234. 
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культурних відносин; транскордонного туризму на основі туристи-
чно-рекреаційних ресурсів Шацького національного природного 
парку; збереженню навколишнього природного середовища; взає-
модії прикордонних регіонів суміжних країн; розбудові взаємовід-
носин у гуманітарній сфері; прикордонній логістиці. Участь 
об’єднаних територіальних громад в наведених напрямках ТКС в 
рамках цього єврорегіону буде, насамперед, сприяти підвищенню 
їх ресурсних елементів спроможності та створенню локальних сис-
тем економічної, логістичної, інфраструктурної взаємодії і співро-
бітництва, а також локального туристично-рекреаційного  
комплексу. 

Враховуючи те, що основними телеологічними домінантами 
створення єврорегіону «Верхній Прут» є розвиток і вдосконалення 
торговельних та економічних відносин; розвиток лісової, деревооб-
робної, легкої промисловості та АПК; спільне впровадження інно-
вацій; розвиток інфраструктури та логістики; збільшення екологіч-
но чистих виробництв; розробка спільної політики в галузі техно-
генно-екологічної безпеки, запобігання забрудненню басейнів Ду-
наю, Дністра і Чорного моря, попередження і ліквідація наслідків 
промислових аварій і стихійних лих; підтримка національних мен-
шин, реалізація молодіжної політики; розвиток охорони здоров’я, 
рекреаційної діяльності й туризму, – участь об’єднаних територіа-
льних громад в реалізації наведених задач є гарантом їх успішного 
економічного та соціально-культурного розвитку та набуття на-
лежної організаційної, нормативної та ресурсної спроможності. 

Важливим констатуючим документом створення і функціо-
нування єврорегіону «Нижній Дунай» виступає Програма співпра-
ці, яка в межах прикордонних регіонів України, Молдови і Румунії 
передбачає інтеграцію транспортно-логістичної інфраструктури в 
мережу міжнародних транспортних коридорів; гармонізацію та 
збалансованість розвитку економічної діяльності; забезпечення 
зайнятості та соціального захисту населення; зменшення міжетніч-
ної напруженості; підвищення рівня якості життя населення при-
кордонних регіонів; боротьба з організованою злочинністю, неза-
конним порушенням державного кордону; охорона довкілля; попе-
редження і ліквідація наслідків стихійних лих і техногенних катас-
троф, збереження акваторії Чорного моря. Вважаємо, що участь 
об’єднаних територіальних громад в реалізації наведених заходів 
не тільки дасть можливість сформувати їм відповідну ресурсну 

- 150 - 



базу, а й побудувати ефективну локальну систему природоохорони 
і позитивно розв’язати доволі складні питання міжетнічної взаємо-
дії і співпраці. 

На жаль, діяльність єврорегіону «Дніпро», що повинен був 
активізувати процеси соціально-економічного розвитку та науково-
культурного співробітництва прикордонних регіонів України, Біло-
русі та Росії заблокована війною Росії проти України. У мирні часи 
в процесі такого співробітництва визначались спільні завдання 
щодо розв’язання проблеми економічного розвитку, регіонального 
планування, формування сучасної логістичної інфраструктури та 
транспортно-комунікаційної мережі, поліпшення стану навколиш-
нього середовища; ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та 
стихійних лих; сприяння розширенню контактів серед населення 
прикордонних регіонів, всебічне господарсько-прикордонне спів-
робітництво. Враховуючи широкий перелік завдань, участь 
об’єднаних територіальних громад в такій співпраці тільки б пішла 
на користь їх членам-жителям і сприяла б перманентному форму-
ванню їх спроможності. 

Такий стан справ маємо на сьогодні в єврорегіонах «Слобо-
жанщина» (Харківська область України та Бєлгородська область 
Російської Федерації) та «Ярославна» (Сумська область України та 
Курська область Російської Федерації), в яких в мирний час перева-
га надавалась економічному співробітництву, у зв’язку з чим пе-
редбачалась всебічна підтримка підприємницьких ініціатив, ство-
рення «Будівельного кластера єврорегіону «Слобожанщина», спі-
льного постійно діючого експокомплексу, який сприятиме інфор-
маційній підтримці учасників транскордонного співробітництва 
щодо асортименту товарів і послуг, їх насиченості та місткості 
ринку, інвестиційних проєктів, стану ринкової інфраструктури, 
тощо. В єврорегіоні «Ярославна» планувалось транскордонне спів-
робітництво у напрямку зниження екологічного навантаження при-
кордонних областей; визначення єдиного порядку поводження з 
побутовими та промисловими відходами в областях тощо. 

Належить зазначити, що великий потенціал щодо участі 
об’єднаних територіальних громад у транскордонному співробіт-
ництві міститься в реалізації проєктів подальшого створення євро-
регіонів. Наприклад, створення єврорегіону «Дністер» (Вінницька, 
Одеська області України та прикордонні області Республіки Мол-
дова), «Сян» (Львівська область України та Підкарпатське воєвод-
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ство Республіки Польща), а також в процесі розв’язання питання 
про внесення Миколаївської області до складу єврорегіону «Поме-
ранія» (землі Мекленбург – Передня Померанія, Бранденбург, Ні-
меччини та Гміна Західне Помор’я, Польщі). 

Отже, можна стверджувати, що участь об’єднаних територіа-
льних громад у транскордонному співробітництві має серйозні 
перспективи. Вона може досить активно розвиватись, особливо 
тоді, коли відповідні його форми сприяють залученню коштів єв-
ропейських фондів та програм, що напряму впливає на локальний 
розвиток територіальних громад та їх інфраструктури. Справді, 
транскордонне співробітництво дає змогу не тільки оперативно 
розв’язувати прикордонні проблеми на місцевому рівні, що є особ-
ливо важливим у часовому вимірюванні та досягненні ефективності 
профільних заходів, що реалізуються, а й використовувати достат-
ньо широко весь арсенал міжнародної економічної співпраці, – 
створювати гнучкі господарські структури з залучення зовнішніх 
інвестицій, починаючи з будівництва та удосконалення транскор-
донної інфраструктури, залучаючи й спільні підприємства, і закін-
чуючи створенням банківських установ для фінансування спільних 
проєктів; налагоджувати прикордонну торгівлю; організовувати 
туризм різної спрямованості («зелений», медичний тощо) в інте-
ресах не тільки жителів суміжних територій, а і жителів суміжних 
країн; розширювати співпрацю в культурній, соціальній, природоо-
хоронній сфері; вирішувати нагальні проблеми культурологічної 
або релігійної властивості національних меншин. Наведені позиції, 
за умови їх реалізації, впливають на укріплення та вдосконалення 
спроможності об’єднаних територіальних громад, бо дають їм нові 
ресурсні можливості для росту, розширюючи горизонти їх діяльно-
сті за рахунок запозичення зарубіжного досвіду муніципальної 
організації та використання конкретних результатів транскордон-
ного співробітництва як ефективної форми міжнародної міжмуні-
ципальної співпраці. 

Яскравим свідченням щодо готовності України до станов-
лення розширеної системи транскордонного співробітництва є со-
лідне нормативно-правове забезпечення цього важливого та ефек-
тивного виду міжнародної інтеграційної співпраці. Це обумовлено, 
по-перше, тим, що стан і динаміка євроінтеграційного поступу 
України свідчать, що транскордонне співробітництво в державі 
стає одним із важливих напрямків реалізації інтеграційної стратегії 
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держави на регіональному і локальному рівнях; по-друге, вона по-
сідає провідне місце не тільки у процесі формування і становлення 
нової системи взаємовідносин із сусідніми державами, а й скерова-
на на подальше формування і функціонування українсько-
європейського комплексу прикордонної співпраці, який органічно 
входить до аналогічного комплексу прикордонної праці ЄС; по-
третє, вона об’єктивно потребує належного нормативного супрово-
дження і забезпечення, враховуючи на його безперечні переваги та 
досягнення в загальноєвропейському будівництві і розвитку. 

Наявність такої системи нових взаємовідносин вимагає від 
України не тільки нормування і нормативізації у сфері забезпечен-
ня транскордонного співробітництва через розробку нових норма-
тивно-правових актів, починаючи зі стадії нормопроєктування, а й 
діяльності з адаптації її національного законодавства до норматив-
них вимог Євросоюзу, що є доволі розвиненими в цій сфері спів-
праці, а також і внесення змін відповідно до нових геополітичних 
реалій.  

Передусім у цій перспективній сфері нормотворчості треба 
враховувати базове положення про те, що наша держава взаємодіє 
по кордонах не просто із одним із сусідів, коли діє двостороння 
договірна нормативно-правова основа взаємовідносин, а із сусід-
ньою державою-членом Євросоюзу, що, по-перше, обґрунтовує 
необхідність застосування якісно нової системи міжнародного за-
конодавства, до якої належить право ЄС; по-друге, об’єктивно ви-
магає відпрацювання нового блоку нормативного забезпечення 
взаємин з якісно нових колективних телеологічних домінант ТКС; 
по-третє, така нормотворчість потребує урахування нормативних 
положень не лише одного нашого територіально-суміжного сусіда, 
а всього нормативного блоку ЄС. Отже, саме ці положення і є ос-
новними критеріями для розробки нових нормативних настанов в 
профільній сфері, або для внесення відповідних змін у чинне зако-
нодавство України, які б регулювали і узгоджували транскордонне 
співробітництво України в нових умовах. 

Варто зазначити, що якщо транскордонне співробітництво 
України із східними сусідами, зокрема із Росією та Білоруссю, ба-
зувалось в основному на міждержавних договірних угодах («вели-
ких договорах») і угоди про організацію транскордонного співро-
бітництва між регіонами держав були логічним продовженням на-
працьованих після отримання незалежності форм і методів, то після 
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геополітичних змін в Європі, особливо після великих розширень 
ЄС в 2004-2007 роках, євроінтеграційний фактор транскордонного 
співробітництва став не тільки більш акцентований, а й перспекти-
внішим щодо його якісного і результативного наповнення. Тому 
можна дійти проміжних висновків, що співпраця об’єднаних тери-
торіальних громад в контекстуалізації транскордонного співробіт-
ництва не починається з «tabula rasa», а спирається на солідну нор-
мативно-правову основу. 

Треба зазначити, що в Україні, як і у більшості європейських 
держав, нормативні акти, що регулюють будь-які відносини, поді-
ляються за певною класифікацією, яка визначає місце норми в ме-
ханізмі правового регулювання, тобто створено певну структуру 
юридичної значимості цих актів. Натепер система юридичних 
норм, тобто визначені джерела, що регулюють правове поле, зок-
рема у галузі транскордонного співробітництва, виглядає так:  

 – міжнародно-правові договірні акти, що регламентують, ре-
гулюють і легалізують транскордонне співробітництво (наприклад, 
Європейська рамкова (Мадридська) конвенція про транскордонне 
співробітництво між територіальними общинами або властями від 
21 травня 1980 року та відповідні Додатковий протокол 1995 року 
та Протокол № 2 1998 року до неї); 

 – міжнародні угоди України, що підписані і ратифіковані в 
установленому законом порядку в Україні; 

 – Закони України; 
 – підзаконні нормативно-правові акти, до яких належать но-

рмативно-правові акти, підписані президентом та затверджені уря-
дом України тощо; 

 – підзаконні акти місцевого рівня. 
Системний аналіз наведених видів нормативно-правових ак-

тів, що регламентують транскордонне співробітництво, дає змогу 
стверджувати, що нормативне супроводження і забезпечення тако-
го виду міжнародного співробітництва, а також можливість участі 
у ньому об’єднаних територіальних громад є не тільки належним, а 
і можливим, враховуючи суб’єктний склад його учасників, так і з 
розмаїття форм його реалізації. 

Наприклад, розгляд основних аспектів базового закону, який 
регулює транскордонне співробітництво України – Закону України 
«Про транскордонне співробітництво», що був ухвалений Верхов-
ною Радою України 24 червня 2004 року, свідчить, що він був при-
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йнятий для регулювання процесів укладання органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади угод про  
транскордонне співробітництво і його практичної реалізації. Поло-
ження цього закону визначають основний зміст транскордонного 
співробітництва України. 

Відповідно до цього Закону поняття «транскордонне співро-
бітництво» визначено як спільні дії, спрямовані на встановлення і 
поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, 
екологічних, культурних і інших відносин між суб’єктами і учас-
никами таких відносин в Україні і відповідними суб’єктами і учас-
никами таких відносин із сусідніх держав у межах компетенції, 
визначеної їх національним законодавством. Суб’єктами транскор-
донного співробітництва є територіальні громади, їх представниць-
кі органи та їх об’єднання, місцеві органи виконавчої влади Украї-
ни, що взаємодіють з територіальними громадами та відповідними 
органами влади сусідніх держав у межах своєї компетенції, встано-
вленої чинним законодавством України та угодами про транскор-
донне співробітництво. Тобто, можна стверджувати, що об’єднані 
територіальні громади не тільки органічно вписуються у текст цьо-
го нормативно-правового акту, а й займають важливе місце серед 
суб’єктів такої співпраці і мають можливості щодо її реалізації по 
широкому спектру міжнародних відносин. 

Позитивом для об’єднаних територіальних громад в органі-
зації локальної системи транскордонного співробітництва є особ-
ливість Закону України «Про транскордонне співробітництво», яка 
полягає у тому, що він визначає завдання, принципи державної 
політики, права й обов’язки суб’єктів у сфері транскордонного 
співробітництва, принципи й форми державної підтримки, фінан-
сові ресурси для транскордонної співпраці. Тобто, об’єднані тери-
торіальні громади в сфері транскордонного співробітництва вхо-
дять вже у створену та апробовану систему відносин, що має своє 
організаційне, нормативне, фінансове та інше ресурсне забезпечен-
ня. Надзвичайно важливим є ще і той факт, що подібного закону, 
який би регулював транскордонне співробітництво, не має жодна з 
країн Європи, які керуються в цьому питанні положеннями Мад-
ридської конвенції 1980 року, – що є позитивом для об’єднаних 
територіальних громад, бо створює методичне та методологічне 
забезпечення їх діяльності в профільному напрямку.  
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Проте не можна оминути і деякі аспекти закону, що негатив-
но впливають на функціонування системи транскордонного співро-
бітництва. По-перше, цей документ не розглядає транскордонне 
співробітництво як складову регіональної політики України. Іншим 
негативним фактором є те, що він не враховує зміну механізмів 
підтримки транскордонного співробітництва з боку ЄС, особливо 
нові інструменти партнерства і програми (FARE, TACІS, 
ІNTERREG). По-друге, він містить суперечливі правові норми в 
частині, що регулює різні питання участі місцевих органів влади у 
міжрегіональному та транскордонному співробітництві203. Це, на 
наш погляд, негативно впливає й на активізацію участі об’єднаних 
територіальних громад в транскордонному співробітництві. 

Оцінюючи місце Закону «Про транскордонне співробітницт-
во» у розбудові політики регіонального розвитку і розвитку тери-
торіальних громад в Україні, зокрема й об’єднаних територіальних 
громад, варто звернути увагу на його неоднозначну оцінку експер-
тами204. Вони вважали, що, по-перше, розробникам закону не вда-
лося подолати погляд на транскордонне співробітництво як інстру-
мент економічної співпраці. Зокрема, загальну координацію транс-
кордонного співробітництва законом було покладено на спеціально 
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань еко-
номічної політики. Під час розроблення закону не було враховано 
того факту, що транскордонне співробітництво є ширшим понят-
тям, яке охоплює не лише економічну співпрацю, а й багато інших 
аспектів життєдіяльності мешканців прикордоння, – а це відчутно 
принижує та нівелює роль громад та об’єднаних територіальних 
громад в сфері транскордонного співробітництва, бо вони проду-
кують ширше коло інтересів, ніж тільки економічні інтереси. По-
друге, зазначений закон законсервував форми державної фінансо-
вої підтримки транскордонного співробітництва, а точніше її відсу-
тність. У ньому не тільки не визначаються джерела, а й не закріп-
лений механізм надання такої підтримки з боку держави. Варто 
зазначити, що сьогодні проєкти і програми транскордонного спів-

203 Долішній М. І. Україна – ЄС: перспективи регіональної інтеграції // 
Вісн. Терноп. акад. нар. госп.: Спец. вип. – Тернопіль, 2001. С. 140. 

204 Кушніренко О. М. Транскордонне співробітництво як одна з катего-
рій співпраці місцевих та регіональних органів влади // Транскордонне співро-
бітництво / І. Бондарчук, І. Грицяк, А. Даруліс та ін.; за заг. ред. Б. Лессера та 
І. Розпутенка. – К. : Вид-во «К. І. С.», 2003. С. 70–71. 
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робітництва, які здійснюються у прикордонних регіонах України, 
фінансуються здебільшого міжнародними донорами, – на наш пог-
ляд, це також звужує маневреність територіальних громад, 
об’єднаних територіальних громад, їх представницьких та виконав-
чих органів в активізації та диверсифікації транскордонного спів-
робітництва. 

З огляду на перераховані недоліки цього нормативного акту, 
Верховною Радою України були зроблені деякі позитивні кроки у 
напрямі вдосконалення базового закону про транскордонне співро-
бітництво. Нагадаємо, що 21 січня 2010 року був ухвалений закон 
«Про внесення змін до Закону України «Про транскордонне співро-
бітництво»205. Законом було внесено зміни до низки статей, де ви-
значаються повноваження спеціально уповноваженого центрально-
го органу виконавчої влади з питань регіональної політики (Мініс-
терства регіональної політики та будівництва), спеціально уповно-
важеного центрального органу виконавчої влади з питань економі-
чної політики та Міністерства закордонних справ України у питан-
нях транскордонного співробітництва. Під час обговорення народні 
депутати підтримали поправку, згідно з якою «для фінансування 
проєктів (програм) транскордонного співробітництва може викори-
стовуватися міжнародна технічна допомога, кредитні ресурси між-
народних фінансових організацій згідно із законодавством  
України». 

Наступними змінами до профільного Закону від 4 вересня 
2018 року206 були внесені положення про створення та функціону-
вання органів транскордонного співробітництва, що можуть перед-
бачати Угоди про транскордонне співробітництво (ст. 9 профільно-
го Закону). Їх статус, функції, повноваження та джерела фінансу-
вання визначаються міжнародними договорами України про транс-
кордонне співробітництво, угодами про транскордонне співробіт-
ництво, законодавством держав, на території яких вони розміщені, 
статутами цих органів. 

205 Про внесення змін до Закону України «Про транскордонне співробі-
тництво»: Закон України від 21 січня 2010 року // Відомості Верховної Ради 
України. 2010. № 12. Ст. 116. 

206 Про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного 
співробітництва: Закон України від 4 вересня 2018 року // Відомості Верховної 
Ради України. 2018. № 43. Ст. 343. 

- 157 - 

                                                 



У разі, коли угодою про транскордонне співробітництво пе-
редбачено розміщення органів транскордонного співробітництва на 
території України, вони можуть утворюватися як юридичні особи. 
В окремих випадках їхні функції можуть покладатися на відповідні 
виконавчі органи місцевого самоврядування та структурні підроз-
діли місцевих органів виконавчої влади. Такий орган транскордон-
ного співробітництва виконує завдання, покладені на нього терито-
ріальними громадами, їх представницькими органами, місцевими 
органами виконавчої влади, відповідно до його повноважень та у 
порядку, передбаченому законодавством України. 

Територіальні громади, зокрема й об’єднані територіальні 
громади, можуть бути засновниками та/або членами об’єднання 
єврорегіонального співробітництва в особі їх представницьких 
органів та об’єднань, а також спільно з місцевими органами вико-
навчої влади України і відповідними органи влади держав-членів 
Ради Європи, які мають відповідні повноваження згідно з націона-
льним законодавством. Об’єднання єврорегіонального співробітни-
цтва має статус юридичної особи та утворюється відповідно до 
національного законодавства держави-члена Ради Європи, на тери-
торії якої є його місцезнаходження. 

Об’єднання єврорегіонального співробітництва утворюється 
на підставі угоди про заснування в організаційно-правовій формі 
непідприємницького товариства, що не має на меті одержання до-
ходу (прибутку) для його подальшого розподілу серед засновників 
(учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нараху-
вання єдиного соціального внеску), членів органів управління та 
інших пов’язаних з ними осіб. Основним видом діяльності такого 
об’єднання є розроблення та реалізація спільних ініціатив, заходів, 
проєктів, програм та стратегій транскордонного співробітництва. 

Що більше, територіальні громади, зокрема й об’єднані тери-
торіальні громади, в особі їх представницьких органів та їх 
об’єднань, місцеві органи виконавчої влади України можуть бути 
засновниками та/або членами об’єднання єврорегіонального спів-
робітництва на території держави-члена Ради Європи. Тобто, мож-
на стверджувати, що законом закріплюється відповідна міжнародна 
правосуб’єктність територіальних громад та об’єднаних територіа-
льних громад України в сфері організації та реалізації транскор-
донного співробітництва. 
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Резюмуючи, треба зазначити, що транскордонного співробіт-
ництво є важливою та ефективною формою міжнародного співро-
бітництва територій та регіонально-локальних влад держав-членів 
Ради Європи. На сьогодні транскордонне співробітництво є важли-
вою частиною регіональної політики і ЄС. 

Використання потенціалу транскордонного співробітництва 
для розв’язання основоположних проблем існування і розвитку 
прикордонних регіонів України є важливою частиною національної 
регіональної політики.  

Участь у транскордонному співробітництві об’єднаних тери-
торіальних громад є ефективною та результативною формою на-
буття ними реальної спроможності в контекстуалізації локального 
розвитку через можливості організаційного, нормативного, матері-
ального, фінансового та іншого ресурсного забезпечення.  

 
 
 

1.8. ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 
 
 
Юридична відповідальність суб’єктів місцевого самовряду-

вання є не лише важливим засобом гарантування прав територіаль-
них громад, а й однією з важливих умов децентралізації публічної 
влади в Україні. Практика реальної децентралізованої публічної 
влади свідчить про необхідність формування не лише самостійних і 
самодостатніх територіальних громад, а й відповідального місцево-
го самоврядування. Ефективне здійснення місцевого самоврядуван-
ня передбачає прояв ініціативи, творчості, самостійних дій з боку 
кожного учасника муніципального процесу, який може здійснюва-
тися лише в умовах справжньої децентралізації публічної влади. 

Уся справа, однак, в тому, що саме треба розуміти під цим, 
які межі такої відповідальності, форми вираження. В законодавчо-
му визначенні місцевого самоврядування однією з ключових є вка-
зівка на «самостійне або під відповідальність органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування» (ст. 2 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні») розв’язання питань місцевого зна-
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чення. Аналогічна формула міститься й у Всесвітній декларації 
місцевого самоврядування та Європейській хартії місцевого самов-
рядування – загальновизнаних міжнародно-правових стандартах 
місцевого самоврядування. Так, ст. 2 Всесвітньої декларації вста-
новлює, що місцеве самоврядування – це право та обов’язок місце-
вих органів влади регулювати та вести державні справи, під свою 
особисту відповідальність і в інтересах місцевого населення. Згідно 
зі ст. 3 Європейської хартії під місцевим самоврядуванням розумі-
ється право і реальна здатність органів місцевого самоврядування 
регламентувати значну частину місцевих справ і управляти нею, 
діючи у межах закону, під свою відповідальність і в інтересах міс-
цевого населення. 

На актуальність теми юридичної відповідальності у сфері мі-
сцевого самоврядування вказує проблема протиріч і конфліктів у 
системі місцевого самоврядування207 та конфліктогенності у кон-
ституційному праві загалом208, консенсусу та компромісу у право-

207 Див.: Барабаш Ю. Г. Конфлікти в системі місцевого самоврядуван-
ня: конституційно-правовий аналіз: матеріали наукових семінарів та «круглих 
столів», проведених НЮАУ імені Ярослава Мудрого спільно з АПрНУ в рам-
ках Фестивалю науки 15–16 травня 2007 року. Харків: Право, 2007. С. 104–
106; Карташов В. Г. Правовой механизм разрешения коллизий в сфере местно-
го самоуправления: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Консти-
туционное право; муниципальное право». Москва, 2008. 26 с.; Мамедова А. І. 
Протиріччя в системі місцевого самоврядування. Вісник Маріупольського 
державного університету. Сер.: Право. 2012. Вип. 3–4. С.195–200; Мамедо-
ва А. І. Конфлікти в системі місцевого самоврядування теоретичний аспект. 
Європейські перспективи. 2013. № 3. С. 166–171; Мамедова А. І. Причини та 
структура конфліктів у системі місцевого самоврядування. Правовий вісник 
університету «КРОК». 2013. Вип. 15. С. 51–57; Мамедова А. І. Щодо способів 
розв’язання конфліктів в системі місцевого самоврядування. Часопис Київсь-
кого університету права. № 3. 2013. С. 195–198; Мамедова А. І. Муніципаль-
ний конфлікт: конституційно–правові засади розуміння та визначення: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципа-
льне право». Харків, 2015. 24 с.; Федчун Н. О. Конфлікти в діяльності органів 
місцевого самоврядування: причини, шляхи розв’язання та прогнозування: 
автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.04 «Місцеве самовряду-
вання». Київ, 2009. 20 с. та ін. 

208 Див.: Барабаш Ю. Г. Конституційна реформа як підґрунтя для вини-
кнення державно-правових конфліктів. Сучасні проблеми юридичної науки та 
практики: тези доповідей і наук. повідом. всеукр. наук. конф. молод. учених та 
здобув. / За загал. ред. проф. А. П. Гетьмана. Харків: Нац. юрид. акад. України, 
2007. С. 12–14; Барабаш Ю. Г. Конфліктогенний потенціал конституційної 
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вій сфері тощо. Адже сучасна історія розвитку місцевого самовря-
дування показує, що в його матерії існує перманентний конфлікт 
державного і громадського, а також протиріччя регіональних і му-
ніципальних публічно-владних структур. Це зрозуміло, наприклад, 
при аналізі процесів добровільного об’єднання територіальних 
громад, стану місцевого самоврядування в територіальних грома-
дах сіл та селищ, а також містах районного та обласного значення. 
Держава загалом і регіональні влади часто не бажають бачити в 
місцевому самоврядуванні та його первинному суб’єкті – територі-
альній громаді, – повноправного суб’єкта публічного владарювання 
та господарсько-економічних відносин, що володіє самостійної 
ресурсною базою. 

Розмежування предметів відання, функцій та повноважень 
між органами державної влади та органами місцевого самовряду-
вання також є одним із найскладніших завдань становлення діє-
здатного місцевого самоврядування. Однак передача державних 
повноважень місцевому самоврядуванню – це свого роду технічне 
рішення, що дає змогу державній владі за допомогою адміністра-
тивної інфраструктури місцевого самоврядування розв’язувати 
величезну кількість місцевих проблем. Отже місцеве самовряду-
вання є осередком конфлікту інтересів різних рівнів влади і су-
спільства. 

Крім традиційних суперечностей і конфліктів, пов’язаних з 
прагненням держави обмежувати права місць і з намаганням місць 
розширювати свої права, в відносини між державними органами і 
органами місцевого самоврядування додалася потужна політична 

реформи (правовий аналіз). Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. 
пр. 2008. Вип. 40. С. 40–44; Батанов О. В. Конституційно-правові проблеми 
конфліктності між громадянським суспільством та державою в Україні. Часо-
пис Київського університету права. 2015. № 4. С. 57–61; Батанов О. В. Конф-
лікти та протиріччя у механізмі взаємодії громадянського суспільства та дер-
жави в сучасній Україні. Правова держава. Випуск 27. Київ: Інститут держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. C. 167–176; Єзеров А. А. 
Конфліктогенність конституцій. Актуальні проблеми держави і права: зб. 
наук. праць. Вип. 25. Одеса: Юрид. л-ра, 2005. С. 168–171; Єзеров А. Консти-
туційний конфлікт як феномен та процес в Україні: монографія. Одеса : Юрид. 
л-ра, 2008.  С. 75–76; Тодика Ю. М. Функціонування державної влади в аспекті 
конфліктології. Право України. 1997. № 1. С. 48–49; Тодика Ю. М. Державно-
правова конфліктологія як важливий напрямок наукових досліджень. Вісник 
Академії правових наук. 1996. № 6. С. 13–23 та ін. 
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складова в особі політичних партій, які стали після прийняття чин-
ного законодавства України про місцеві вибори, по-суті, ключови-
ми суб’єктами муніципальної політики, породивши безліч протиріч 
і конфліктів в механізмі реалізації принципів муніципального права 
та місцевого самоврядування. 

Крім сказаного, є цілий комплекс проблем, пов’язаних з від-
сутністю координації дій різних структур держави та громадянсь-
кого суспільства щодо інституціоналізації місцевого самовряду-
вання. Сучасне суспільство часто взагалі не готове взяти на себе 
відповідальність за всю складність розв’язання місцевих проблем. 
Через слабкість соціокультурних основ реформи місцевого самов-
рядування, існує необхідність у всебічному вивченні та роз’ясненні 
цілей і завдань реформи місцевого самоврядування. 

Тому завдання юридичної відповідальності у сфері місцевого 
самоврядування – це те, що потрібно подолати, виконати, втілити в 
життя для досягнення наміченої мети не лише санкцій цієї юриди-
чної відповідальності, а й загалом конституційного, адміністратив-
ного та муніципального права. Так, для досягнення найближчої 
мети зниження рівня правопорушень у сфері місцевого самовряду-
вання завданнями юридичної відповідальності у сфері місцевого 
самоврядування є захист територіальних громад, основоположних 
муніципальних цінностей (свобода, солідарність, субсидіарність, 
децентралізація), зміцнення правопорядку і законності на муніци-
пальному рівні, формування громадянськості та муніципальної 
культури. Завдання юридичної відповідальності у сфері місцевого 
самоврядування – це категорія об’єктивно-суб’єктивна. Вона фор-
мується і виконується під впливом об’єктивного світу і процесів, 
що відбуваються у територіальних громадах, процесів децентралі-
зації публічної влади, в цілому у суспільстві та державі. Її 
суб’єктивність проявляється в тому, що вона формується у свідо-
мості суб’єктів правотворчості та правореалізації. 

Концептуальний аналіз юридичної відповідальності у місце-
вому самоврядуванні є важливим не лише в суто доктринальному 
аспекті, але має вихід на реальне життя територіальних громад та їх 
членів – мешканців сіл, селищ та міст. Причиною тому є специфіч-
не коло суб’єктів, на які поширюється відповідальність в системі 
правових відносин місцевого самоврядування: територіальні гро-
мади, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови, ор-
гани та посадові особи місцевого самоврядування, органи самоор-
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ганізації населення, старости тощо, тобто ті інституції, які щоденно 
залагоджують проблеми місцевого значення. 

У сучасній доктрині питання щодо суті та змісту юридичної 
відповідальності у місцевому самоврядуванні розв’язується неод-
нозначно. Наприклад, у дисертації Г. І. Салівона на тему «Муніци-
пально-правові санкції як форма реалізації відповідальності в міс-
цевому самоврядуванні» формулюється концепт «муніципально-
правової відповідальності», під якою, на його думку, варто розумі-
ти «різновид юридичної відповідальності суб’єктів муніципального 
права, уповноважених на вирішення питань місцевого значення, 
перед територіальною громадою за вчинене муніципальне право-
порушення, що має наслідком застосування до них муніципально-
правових санкцій».  

Також Г. І. Салівон стверджує, що «у разі застосування муні-
ципально-правових санкцій правопорушник відповідає, насамперед, 
перед територіальною громадою, навіть якщо санкції застосовуються 
безпосередньо органами чи посадовими особами місцевого самовря-
дування»209. 

Дискусійність запропонованої Г. І. Салівоном моделі полягає 
як у цілісності концепції муніципально-правової відповідальності, 
так і розумінні її інстанції, якою, на наш погляд, може виступати не 
тільки територіальна громада, а й інші суб’єкти місцевого самовря-
дування, наприклад, місцева рада у разі дострокового припинення 
повноважень сільського, селищного, міського голови. Адже, напри-
клад, у разі дострокового припинення повноважень сільського, сели-
щного, міського голови за рішенням відповідної місцевої ради, 
об’єктивно може скластися ситуація, коли таке рішення ухвалюєть-
ся всупереч волі та інтересам територіальної громади. Пропозиція 
Г. І. Салівона щодо позбавлення ради такого повноваження210, на 
наш погляд, не є конструктивною. Мова, мабуть, у сучасних муні-
ципальних реаліях має йти про удосконалення відповідної проце-
дури, її ускладнення тощо. 

Проблемність системного осмислення теоретичних та прик-
ладних питань юридичної відповідальності у місцевому самовряду-

209 Салівон Г. І. Муніципально-правові санкції як форма реалізації відпо-
відальності в місцевому самоврядуванні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». Харків, 2016.  
С. 4, 5. 

210 Там само. С. 14. 
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ванні доволі рельєфно ілюструє дисертація Т. М. Слободяник на 
тему «Муніципально-правова відповідальність місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів в Україні», в якій ґрунтовно 
охарактеризовані доктринальні підходи до досліджуваного інститу-
ту, а також розкрито стан нормативно-правової регламентації муні-
ципально-правової відповідальності211. Автор правильно зазначає, 
що нині в юридичній літературі відсутнє чітке уявлення про юри-
дичну природу, поняття муніципально-правової відповідальності, її 
форми, підстави та стадії притягнення, не сформульована дефініція 
муніципального делікту, його складу тощо. Як наслідок, – зазначає 
Т. М. Слободяник, – вкрай поверховий науково-теоретичний доро-
бок інституту муніципально-правової відповідальності, в окремих 
випадках – фрагментарне нормативно-правове закріплення право-
вих, процесуальних підстав притягнення до муніципально-правової 
відповідальності, що в кінцевому випадку негативно позначається 
на ефективності функціонування інституту муніципального права 
України212. 

Варто погодитись з авторським твердженням, що нинішнє 
фрагментарне нормативно-правове закріплення інституту муніци-
пально-правової відповідальності (попри дискусійність виділення у 
доктрині та існування на практиці цього виду юридичної відповіда-
льності – Н. Б.) негативно позначається на ефективності функціо-
нування всієї галузі муніципального права України, оскільки за цих 
умов не забезпечується повноцінна реалізація норм цієї галузі пра-
ва213. 

Також позитивним моментом дисертаційного дослідження 
Т. М. Слободяник є авторська позиція, яка пронизує усю роботу, 
згідно з якою «муніципально-правова відповідальність, як і консти-
туційно-правова відповідальність, є кваліфікаційними ознаками 
галузей права, що регулюють і охороняють суспільні відносини, 
пов’язані зі здійсненням публічної (державної і муніципальної) 
влади»214. Т. М. Слободяник доходить слушного висновку, що 

211 Слободяник Т. М. Муніципально-правова відповідальність місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 
спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». Київ, 2016. 262 с. 

212 Там само. С. 15. 
213 Там само. С. 9. 
214 Там само. С. 16. 
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«муніципально-правова відповідальність є одним із системоутво-
рювальних елементів муніципального права України»215. 

Водночас, у цій науковій праці є низка доволі суперечливих 
та дискусійних щодо муніципальної теорії та практики положень. 
Зокрема, спірним є використання у дисертації категорії «муніципа-
льно-правовий делікт»216. На наш погляд, коректним є поняття 
«муніципальний делікт» (за аналогією «конституційний делікт», 
«адміністративне правопорушення», «дисциплінарне правопору-
шення»). Дискусійним є висновок Т. М. Слободяник про те, що 
«інститут муніципально-правової відповідальності має комплекс-
ний характер». Свою позицію вона аргументує тим, що «правові 
підстави притягнення до муніципально-правової відповідальності 
встановлені не лише виключно нормами муніципального права 
України»217. На наш погляд, радше йдеться про міжгалузеву взає-
модію норм муніципального права та інших галузей права (консти-
туційного, адміністративного, кримінального) та преюдицію у му-
ніципальному деліктному праві, а не комплексність інституту му-
ніципально-правової відповідальності. Додаткової аргументації 
потребує висновок, якого доходить Т. М. Слободяник про те, що 
«визначним і основоположним підґрунтям виділення муніципаль-
но-правової відповідальності в окремий вид юридичної відповіда-
льності є те, що ефективно забезпечити законність у муніципально-
правових відносинах може лише муніципально-правова відповіда-
льність»218.  

Вважаємо, що законність у будь-якій сфері суспільного жит-
тя, зокрема і муніципального, забезпечується не тільки шляхом 
застосування юридичної відповідальності, зокрема, муніципально-
правової, а й іншими засобами. 

Доктринальна невизначеність питання щодо суті та змісту 
юридичної відповідальності у місцевому самоврядуванні 
підтверджується й дисертаційним дослідженням В. І. Топузова на 
тему «Муніципально-правові санкції в Україні: проблеми теорії та 

215 Там само. С. 44. 
216 Там само. С. 10, 11, 12, 13 та ін. 
217 Там само. С. 61. 
218 Там само. С. 102. 
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практики»219. Зазначаючи, що «у діяльності органів публічного 
управління загалом та місцевому самоврядуванні зокрема, 
відповідальність та санкції набувають вирішального значення, 
оскільки рішення та дії суб’єктів у цій сфері породжують значні 
наслідки не тільки для окремої особи, й для територіальної 
громади, суспільства та держави загалом»220, В. І. Топузов, з 
одного боку, акцентує особливу увагу на тому, що «динамічний 
розвиток галузі муніципального права, законодавства про місцеве 
самоврядування, навіть незважаючи на появу наукових досліджень, 
присвячених різним аспектам муніципально-правової відпові-
дальності, не дозволило виробити єдину, усталену думку щодо 
визначення муніципально-правової відповідальності»221, доводячи, 
що «для модернізації сформованої системи місцевого самовря-
дування та побудови громадянського суспільства необхідно не 
тільки законодавчо встановлені основні форми відповідальності, а 
й розв’язання теоретичних проблем у сфері застосування муніци-
пально-правової відповідальності» (доктринальний аспект – 
Н. М.)222. З іншого боку, вважає В. І. Топузов, «відсутність єдиної 
державної політики в галузі застосування муніципально-правової 
відповідальності не дає змоги створити дієвий механізм захисту 
права населення на місцеве самоврядування та ефективну систему 
управління територіальними громадами» (прикладний аспект –  
Н. М.)223. 

Водночас, пропонуючи авторське дефінітивне визначення 
муніципально-правового правопорушення (делікту), під яким у 
дисертації «розуміється дія або бездіяльність, вчинені при 
розв’язанні питань місцевого значення суб’єктом владних 
повноважень, за яке настає відповідальність перед населенням 
територіальної громади, посадовою особою або органом місцевого 
самоврядування, державою відповідно до законодавства про 
місцеве самоврядування та (або) муніципально-правового акту», 
В. І. Топузов стверджує, що «муніципально-правовий делікт є 

219 Топузов В. І. Муніципально-правові санкції в Україні: проблеми те-
орії та практики: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне 
право; муніципальне право». Маріуполь, 2015. 198 с. 

220 Там само. С. 3. 
221 Там само. С. 4 
222 Там само. С. 5. 
223 Там само. С. 5. 
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підставою притягнення до муніципально-правової відповідаль-
ності, покладання негативних і позитивних санкцій»224, а «загальне 
вчення про муніципальну відповідальність, що проявляється в 
діалектичній єдності позитивного і негативного аспектів». На його 
думку, «у найзагальнішому вигляді її позитивний сенс виникає з 
обов’язків суб’єктів юридичної відповідальності здійснювати 
позитивні дії, точно дотримуючись вимог поточного законодавства 
і муніципальних (локальних) правових актів. Негативний аспект 
пов’язаний з настанням для відповідальних суб’єктів неспри-
ятливих наслідків у разі порушення ними правових норм, 
неналежного здійснення своїх завдань і функцій тощо»225. 

Водночас В. І. Топузов доводить необхідність визначення 
формально-юридичної конструкції «відповідальність органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування», під якою, на його 
думку, треба розуміти «сукупність закріплених в нормах муні-
ципального права несприятливих правових наслідків, які можуть 
наступати за протиправні рішення або неналежне здійснення ними 
повноважень (прав) з розв’язання питань місцевого значення та 
реалізації окремих делегованих державою повноважень»226. Також 
він доходить загального висновку, що «відповідальність органів 
місцевого самоврядування проявляється в різних формах та має 
різні види (юридична, професійна, морально-етична, політична, 
громадянська)», виокремлюючи «відповідно до галузі права» 
конституційну, кримінальну, адміністративну, цивільно-правову 
(майнову), дисциплінарну, матеріальну відповідальність227 та 
обґрунтовує, що «муніципально-правовій відповідальності властиві 
всі ознаки та елементи конституційно-правових відносин (об’єкти, 
суб’єкти, зміст, юридичний факт)». На його переконання, «з 
моменту вчинення делікту, який є конституційним юридичним 
фактом, між інстанцією муніципально-правової відповідальності та 
правопорушником виникає правовідношення муніципально-
правової відповідальності»228.  

Водночас В. І. Топузов вказує на проблеми «відмінностей» 
муніципально-правової відповідальності від конституційно-

224 Там само. С. 11. 
225 Там само. С. 12. 
226 Там само. С. 11. 
227 Там само. С. 167. 
228 Там само. С. 170. 
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правової відповідальності229 та «конкуренції санкцій 
муніципально-правової відповідальності з іншими видами 
відповідальності і зокрема з конституційно-правовою»230 тощо. 

У контексті дослідження концептуальних проблем юридич-
ної відповідальності у місцевому самоврядуванні в умовах децент-
ралізації публічної влади також варто згадати дисертацію 
П. Б. Пилипишина на тему «Конституційно-правова відповідаль-
ність органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Украї-
ні»231, у якій охарактеризовано доктринальні підходи до досліджу-
ваного інституту, проаналізовано стан нормативно-правової регла-
ментації конституційно-правової відповідальності та особливо під-
креслено значення проблематики конституційно-правової відпові-
дальності та становлення цього інституту щодо загальних тенден-
цій децентралізації публічної влади та муніципалізації конститу-
ційного життя232. 

Автор правильно зазначає, що натепер в юридичній літера-
турі відсутнє чітке уявлення про юридичну природу, поняття кон-
ституційно-правової відповідальності, її форми, підстави та стадії 
притягнення, спірними є питання щодо деліктів у сфері місцевого 
самоврядування, їх складу тощо. Як наслідок, – украй поверховий 
науково-теоретичний доробок інституту конституційно-правової 
відповідальності, в окремих випадках – фрагментарне нормативно-
правове закріплення правових, процесуальних підстав притягнення 
до конституційно-правової відповідальності, що врешті негативно 
позначається на ефективності функціонування цього інституту 
конституційного права України233. Варто погодитись з тим, що 
нинішнє фрагментарне нормативно-правове закріплення інституту 
конституційно-правової відповідальності негативно позначається 
на ефективності функціонування всієї галузі конституційного права 
України. 

229 Там само. С. 171. 
230 Там само. С. 174. 
231 Пилипишин П. Б. Конституційно-правова відповідальність органів 

та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні: дис. … канд. юрид. 
наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». Київ, 2017. 
246 с. 

232 Там само. С. 6, 187. 
233 Там само. С. 3–4, 13–40. 
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Загалом можна погодитись із доволі класичним визначенням 
поняття конституційно-правової відповідальності органів і посадо-
вих осіб місцевого самоврядування, яке дає П. Б. Пилипишин. До-
ведено, що це «визначений конституційно-правовими нормами вид 
юридичної відповідальності, яка настає внаслідок порушення пра-
вової норми (скоєння конституційного правопорушення) і полягає в 
обов’язку владного суб’єкта (органу чи посадової особи місцевого 
самоврядування) відповідати за юридично значиму поведінку шля-
хом застосування до винного суб’єкта певних заходів правового 
впливу, покладення на нього відповідних санкцій»234. Внаслідок 
цього закономірним та таким, що логічно випливає із наведених 
вище кваліфікаційних ознак, є базове визначення конституційного 
правопорушення (конституційного делікту), яке наводить 
П. Б. Пилипишин, як фактичної підстави відповідальності органів і 
посадових осіб місцевого самоврядування, яке треба розуміти як 
«протиправне, винне діяння (дія або бездіяльність) органу чи поса-
дової особи місцевого самоврядування, яке спричинило або ство-
рило загрозу спричинення шкоди суспільним відносинам у сфері 
місцевого самоврядування і за яке законодавством передбачено 
застосування заходів конституційно-правової відповідальності»235. 

Заслуговує на увагу намагання П. Б. Пилипишина з’ясувати 
суть і зміст конституційно-правової відповідальності через аналіз 
притаманних їй ознак, зокрема, положення щодо ознак конститу-
ційно-правової відповідальності органів та посадових осіб місцево-
го самоврядування, а саме таких їх видів, як: а) особливий суб’єкт 
відповідальності; б) предмет захисту, яким є належний порядок 
здійснення місцевої публічної влади; в) власні нормативні підстави 
застосування відповідальності, фактична підстава відповідальності, 
яка полягає у скоєнні органами та посадовими особами місцевого 
самоврядування конституційного правопорушення (конституційно-
го делікту); г) наявність власних конституційно-правових санкцій 
та спеціальна процедура їх застосування236. 

Втім, у цій праці залишається чимало суперечливих позицій 
та неоднозначно визначених положень. Зокрема, дискусійними є 
підходи П. Б. Пилипишина щодо проблеми «позитивного» та «не-
гативного» аспектів у розумінні конституційно-правової відповіда-

234 Там само. С. 8, 205. 
235 Там само. С. 10, 206. 
236 Там само. С. 9, 205–206. 
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льності, а також щодо її співвідношення з політичною відповідаль-
ністю237. Необґрунтованим є висновок автора, що «виконавчі орга-
ни місцевих рад не є суб’єктами конституційно-правової відповіда-
льності»238 Аналіз змісту дисертації дає змогу констатувати, що її 
автор не зараховує до кола суб’єктів у сфері місцевого самовряду-
вання старост і взагалі не згадує їх у своїй роботі. Такий підхід є 
доволі парадоксальним щодо предмету та завдань дослідження, 
враховуючи, що ст. 79-1 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» встановлює відповідальність цього суб’єкта міс-
цевого самоврядування. З огляду на це сучасні тенденції у розвитку 
системи місцевого самоврядування загалом та юридичної відпові-
дальності її суб’єктів зокрема, залишилися за межами дослідження 
П. Б. Пилипишина. 

Отже, ми бачимо, що у сучасній юридичній доктрині є 
істотні протиріччя та невизначеність, як з погляду універсальності 
термінології («відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування», «муніципально-правова відповідальність», 
«конституційно-правова відповідальність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування», «конституційно-правова відповідаль-
ність у сфері місцевого самоврядування»), так і в аспекті 
ідентифікації правової природи цього виду юридичної відпові-
дальності у загальній системі правовідносин. 

Окрім зазначених теоретичних моментів у розумінні суті та 
змісту юридичної відповідальності у місцевому самоврядуванні, є 
системні проблеми, як щодо її нормативно-правової регламентації, 
так і реалізації, ефективності тощо. Насамперед, це пов’язане із 
фактом конституційного визнання місцевого самоврядування як 
публічної влади територіальної громади, яка організовується та 
функціонує на принципах субсидіарності, децентралізації, право-
вої, організаційної та економічної самостійності. Практичне зна-
чення цього виду юридичної відповідальності полягає в тому, що 
разом із визнанням свободи дій щодо залагодження питань місце-
вого значення (правової, організаційної та матеріально-фінансової 
самостійності місцевого самоврядування) держава дистанціюється і 
від наслідків, які є результатом самоврядування територіальних 
громад. 

237 Там само. С. 22–31. 
238 Там само. С. 208. 
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Отже формулу «під власну відповідальність», що є однією з 
ідентифікуючих ознак європейської моделі місцевого самовряду-
вання, належить розуміти як самовідповідальність в тому сенсі, що 
заплановані та здійснювані рішення та дії місцевого самоврядуван-
ня повинні спиратися тільки або переважно на власні ресурси, ма-
теріальні та інші засоби. Безумовно, йдеться про відповідальність 
лише за те коло питань, які прагнуть розв’язувати (безпосередньо 
або через власні органи) самі територіальні громади та їх члени – 
мешканці сіл, селищ та міст. Ось чому багато чого залежить від 
чіткості розмежування інтересів центру і місць, державних і місце-
вих функцій, від того, наскільки рельєфно виділена в системі 
останніх виключна прерогатива територіальних громад, від того, 
наскільки є реальним коло питань місцевого значення. 

Відразу зазначимо, що діяльність «під свою відповідаль-
ність» – це не обов’язок територіальної громади нести колективні 
обмеження, які застосовуються державою, а обов’язок діяльно 
здійснювати власні визнані державою самоврядні права. Формула 
«під свою відповідальність» означає, що байдуже ставлення жите-
лів – членів територіальних громад до того, кого воно обирає в 
органи місцевого самоврядування, апатія, патерналізм, нігілізм, 
небажання та невміння брати участь в організаційних формах конт-
ролю за місцевими владами, відсутність активної співпраці, соціа-
льної солідарності мешканців (мікротериторіальний егоїзм) тощо 
може сприяти (сприяє) низькому рівню добробуту основної маси 
населення в селі, селищі, місті. Тобто територіальна громада юри-
дично та політично відповідає сама перед собою, і кожному меш-
канцеві належить частка цієї відповідальності239. 

Щоправда, юридично та політично відповідальне місцеве са-
моврядування передбачає, що у разі неналежного здійснення гро-
мадянами своїх прав та обумовлені цим несприятливі соціально-
економічні, політичні та інші наслідки покладаються на населення 
та можуть державою не компенсуватися. Методологічною позиці-
єю тут є ідея руху до самоуправлінської, тобто самовідповідальної 
муніципальної спільноти, де внутрішньоособові регулятори пове-
дінки замінюють собою зовнішні, насамперед державницькі. 

239 Див., детально: Батанов О. В. Територіальна громада і людина та 
проблеми відповідальності у місцевому самоврядуванні. Бюлетень Міністер-
ства юстиції України. 2003. № 10. С. 5–15. 
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Належить констатувати, що Конституція України та чинний 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 тра-
вня 1997 р. лише частково заклали правову основу відповідальності 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування, закріпивши 
загальні принципи та моделі її реалізації. Однак інститут юридич-
ної відповідальності в місцевому самоврядуванні є одним з най-
більш проблематичних щодо його юридичного змісту, так і корект-
ності термінології, яка використовується у відповідних нормах. Він 
складається з великої групи норм, закріплених на різних рівнях 
правового регулювання (загальнонаціональному, локальному) та 
різних галузях права (конституційних, муніципальних, адміністра-
тивних, цивільних, кримінальних тощо). Натепер правова основа 
юридичної відповідальності суб’єктів муніципально-правових від-
носин не утворює міцної, єдиної системи норм, які б забезпечували 
відповідальність і законність їхньої діяльності240. 

Конституція України закріплює загальні засади усіх видів 
юридичної відповідальності, які підлягають подальшій конкретиза-
ції в галузевому, зокрема муніципальному, законодавстві. Відпові-
дно до ст. 56 Конституції України кожен має право на відшкоду-
вання коштом органів місцевого самоврядування матеріальної та 
моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи без-
діяльністю органів місцевого самоврядування, їх посадових і служ-
бових осіб при здійсненні ними своїх повноважень; а ст. 144 закріп-
лює, що рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх-
ньої невідповідності Конституції чи законам України зупиняються 
у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до 
суду. 

Серед інших норм Конституції України, які встановлюють 
засади відповідальності у місцевому самоврядуванні, слід звернути 
увагу на частину третю ст. 141, згідно з якою статус голів, депута-
тів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утво-
рення, реорганізації, ліквідації визначаються законом. На наш пог-
ляд, дана конституційна норма є абсолютною фікцією: реалізувати 
на практиці її доволі складно, насамперед враховуючи відсутність 
механізму «реорганізації» та особливо «ліквідації» таких суб’єктів 

240 Див., детально: Батанова Н. М. Проблеми законодавчої регламента-
ції конституційно-правової відповідальності у сфері місцевого самоврядуван-
ня. Науковий вісник Академії муніципального управління. Актуальні проблеми 
держави і права. Серія «Право»: зб. наук. праць. 2009. Вип. 1 (4). С. 93–100. 
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як сільські, селищні, міські голови, голови районних у місті, район-
них та обласних рад, депутати місцевих рад доволі складно. 

У Конституції України містяться й окремі підстави консти-
туційно-правової відповідальності у сфері місцевого самовряду-
вання. Відповідно до п. 28 ч. 1 ст. 85 Конституції у разі порушення 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції Укра-
їни або законів України за наявності відповідного висновку Конс-
титуційного Суду України Верховна Рада України може достроко-
во припинити повноваження Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим та призначити позачергові вибори до неї.  

Також у ст. 146 Конституції України встановлюється, що ін-
ші питання організації місцевого самоврядування, формування, 
діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування 
визначаються законом. Адже природно, що Конституція не може 
бути єдиним нормативним джерелом відповідальності в місцевому 
самоврядуванні, враховуючи що вона покликана регламентувати 
лише основні засади усіх видів юридичної відповідальності, які 
підлягають подальшій конкретизації в галузевому законодавстві. 

Пріоритетне місце в системі законодавчих актів – джерел 
юридичної відповідальності у сфері місцевого самоврядування 
займає Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
який містить окремий розділ ІV, присвячений відповідальності 
органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Також окремі 
підстави юридичної відповідальності у сфері місцевого самовряду-
вання та відповідні санкції містяться і в інших законах України, 
зокрема «Про статус депутатів місцевих рад», «Про органи самоор-
ганізації населення», Виборчому кодексі України тощо.  

Втім, незважаючи на те, що чинним законодавством України 
регламентуються окремі підстави юридичної, й насамперед консти-
туційно-правової, відповідальності у сфері місцевого самовряду-
вання та передбачаються специфічні санкції, існує дуже багато 
прогалин та неузгодженостей у законодавчій регламентації підстав 
юридичної відповідальності органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування, що може призвести до серйозних зловживань у 
цій сфері, що є неприпустимим. Через відсутність достатньої норма-
тивно-правової основи та дієвого механізму реалізації юридичної, й 
насамперед конституційно-правової відповідальності, велика кіль-
кість порушень Конституції та законів України органами державної 
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влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами 
залишаються без відповідного публічного реагування. 

Відсутність чітких підстав і порядку притягнення до консти-
туційно-правової відповідальності, як і будь-якого іншого виду 
відповідальності, залишають надто велике поле для власного роз-
суду суб’єкта, який застосовує міри відповідальності, створює 
ґрунт для зловживань, нівелює найважливіший принцип невідворо-
тності настання юридичної відповідальності. Процесуальний поря-
док притягнення до конституційно-правової відповідальності теж 
вирізняється фрагментарністю та розрізненістю нормативного офо-
рмлення, великою кількістю прогалин. 

Реалізації конституційно-правової відповідальності, зокрема 
й у сфері місцевого самоврядування, заважає і той факт, що вона до 
цього часу не легалізована на конституційному рівні. Вважаємо, що 
в Україні треба використати позитивний досвід зарубіжних країн, 
зокрема Польщі, та закріпити конституційно-правову відповідаль-
ність в Конституції України. Також у системі вітчизняного консти-
туційного та муніципального законодавства відсутня інтеграційна 
одиниця, яка б впорядковувала та призводила до єдиного знамен-
ника всі складові конституційно-правової відповідальності у сфері 
місцевого самоврядування. А без формування цілісного механізму 
конституційно-правової відповідальності органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування територіальна не може стати реальним 
та повноцінним первинним суб’єктом місцевого самоврядування, 
основним носієм його функцій та повноважень241. 

Варто згадати, наприклад, що експертами Асоціації міст 
України та громад у 2006 р. було розроблено проєкт Закону Украї-
ни «Про відповідальність у системі місцевого самоврядування в 
Україні» у вигляді закону про внесення змін до чинного законодав-
ства про місцеве самоврядування у частині щодо конституційно-
правової відповідальності його суб’єктів. Метою проєкту було вдо-
сконалення законодавчої регламентації підстав конституційно-
правової відповідальності суб’єктів місцевого самоврядування, 
конституційно-правових санкцій, процедури притягнення, звіль-
нення від відповідальності та застосування заходів відповідальності 
за сукупністю, виявленні меж відповідальності та форм вини, замі-

241 Див., детально: Батанова Н. Конституційно-правова відповідальність 
у сфері місцевого самоврядування. Вісник Центральної виборчої комісії. 2008. 
№ 4. С. 61–67. 
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ною одних видів відповідальності іншими, закріпленні обставин, 
що виключають настання відповідальності у сфері місцевого само-
врядування тощо. 

На наш погляд, прийняття такого закону Верховною Радою 
України сприяло б процесу становлення та розвитку юридичного 
механізму конституційно-правової відповідальності у сфері місце-
вого самоврядування в Україні, а також здійснило вплив на зміну 
стереотипів поведінки жителів – членів територіальних громад. Без 
формування цілісного механізму юридичної відповідальності у 
місцевому самоврядуванні як окрема територіальна громада не 
може сформуватися як первинний суб’єкт місцевого самоврядуван-
ня, так і народ загалом не може стати реальним сувереном в своїй 
державі, а незадоволення політикою, яка проводиться владою, мо-
же призводити до поза- або неправових, нецивілізованих, насиль-
ницьких форм розв’язання політичних та інших проблем. 

Якщо система місцевого самоврядування не буде мати ефек-
тивні механізми відповідальності, ця система, навіть за умовами 
реалізації усіх демократичних принципів, зведеться лише до меха-
нічної децентралізації влади. Що більше, неодмінно буде скасована 
можливість визначення такого способу владарювання як публічна 
влада територіальної громади. Бюрократія просто зійде на місцевий 
рівень та буде продовжувати залишатися безконтрольною на тлі 
відчуженості жителів від управління місцевими справами, усклад-
неності або взагалі неможливості самоорганізації жителів, усвідом-
лення ними спільної справи та відповідальності за неї. Від цього 
залежить і ефективність юридичної відповідальності у сфері місце-
вого самоврядування як співвідношення між результатом її впливу 
на муніципально-правові відносини та метою, визначеною нею.  

Комплексний концептуально-конституційний аналіз відпові-
дальності у сфері місцевого самоврядування дає змогу визначати її, 
по-перше, як вид конституційно-правової відповідальності; по-
друге, як один з елементів конституційного механізму гарантуван-
ня місцевого самоврядування; по-третє, як важливий інструмент 
легалізації та легітимації муніципальної влади як публічної влади 
територіальних громад, адже це насамперед відповідальність орга-
нів і посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням; 
по-четверте, як вид конституційного правовідношення нерівно-
правних сторін – владовідношення, яке засноване на державному 
(або прирівняному до нього суспільному) примусі, елементами 
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якого виступають взаємно кореспондуючі права і обов’язки; по-
п’яте, у функціонально-телеологічному вимірі підставою такої від-
повідальності є конституційний делікт у сфері місцевого самовря-
дування; по-шосте, ця відповідальність має соціально-політичний 
характер, що зумовлено специфікою муніципальних відносин. 

Для того, щоб існував ефективний механізм відповідальності 
у сфері місцевого самоврядування, необхідними є, по-перше, пос-
тійне і активне вдосконалення організації і функціонування систе-
ми місцевого самоврядування, особливо форм, методів, способів 
тощо реалізації форм безпосередньої діяльності територіальних 
громад як первинних суб’єктів місцевого самоврядування; по-
друге, покращення нормативного регулювання різноманітних 
управлінських взаємозв’язків всередині територіальної громади. В 
деякому сенсі це і умова, і фактор відповідальності. Умова – тому, 
що значною мірою тільки нормативне закріплення відносин відпо-
відальності слугуватиме підставою і орієнтиром оцінки, шкалою 
реакції і процедурою виміру дій органів місцевого самоврядування, 
їх посадових осіб та інших учасників муніципального процесу; по-
третє, використання у відповідних відносинах таких громадських 
інститутів впливу на свідомість, поведінку і діяльність людей як 
моральні норми, традиції та звичаї, громадська думка, ЗМІ тощо; 
по-четверте, використання системи стимулювання, яка традиційно 
недооцінюється як умова формування відносин відповідальності. 
Якщо примусова, санкціонована, каральна сторони важливі для 
підтримання відносин відповідальності, то не менше значення у цій 
справі можуть відігравати і стимули. Вірне використання економіч-
них, соціальних, політичних та духовних стимулів є не лише доці-
льним, а й обов’язковим у місцевому самоврядуванні; по-п’яте, 
наявність ефективного механізму державної підтримки та гаранту-
вання місцевого самоврядування тощо. 

Узагальнюючи доктринальні підходи, напрацьовані сучас-
ною юридичною наукою, можна дійти висновку, що юридичній 
відповідальності у сфері місцевого самоврядування, її цілям, зав-
данням та функціям притаманні юридичні ознаки, що розкривають 
її суть і зміст, призначення у територіальних громадах, суспільстві 
та державі, місце у системі гарантування місцевого самоврядуван-
ня, а також особливу роль у процесах децентралізації публічної 
влади. 
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Розділ другий 
 

ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ 
ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

_______________________________________________________________ 
 
 

2.1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
ТА РОЗШИРЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ,  

ОСОБИСТОСТІ ТА ГРОМАДЯНИНА  
В КОНТЕКСТУАЛІЗАЦІЇ ЇЇ МУНІЦИПАЛЬНО-

ПРАВОВОГО СТАТУСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
 

Пріоритет прав і свобод людини (особистості) і громадянина 
перед правами держави та феноменологія прав людини як найваж-
ливішої сфери для міжнародного співробітництва держав у рамках 
їх міжнародної спільноти є визначальними факторами сучасного 
розвитку демократичної правової державності та існування і функ-
ціонування міжнародного співтовариства держав в епоху глобалі-
зації. Об’єктивно зростає роль і значення правового статусу люди-
ни (особи) і громадянина як матеріально-функціональної та пред-
метно-нормативної засад прав, свобод і обов’язків людини, що 
натепер слугують основоположними предметами регулювання 
національного конституційного права, а отже й всієї національної 
системи права і законодавства, – враховуючи особливу роль кон-
ституційного права в національній системі права і законодавства як 
основоположної, фундаментальної та профільної галузі (див. відпо-
відні розділи Конституцій держав світу, зокрема, розділ II Консти-
туції України 1996 року242), а також перманентного й основополо-
жного предмета міжнародно-правового регулювання (див. Преам-
булу Статуту ООН 1945 року243). 

242 Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради Укра-
їни 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 
Ст. 141. 

243 Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 року. – ООН, 2010. 16 с. 

- 177 - 

                                                 



Досліджуючи основні напрями вдосконалення та розширен-
ня правового статусу людини та громадянина в умовах глобалізації, 
вважаємо за потрібне звернути увагу на доцільність розгляду не 
тільки зазначеного правового статусу, причому не стільки в його 
традиційному тлумаченні як правового статусу людини і громадя-
нина, а також у розширеному вигляді, – як правовий статус люди-
ни, особистості та громадянина, скільки, – в контекстуалізації його 
з муніципально-правовим статусом людини, який, враховуючи 
глобальні тенденції інтернаціоналізації конституційного правопо-
рядку держав і конституціоналізацію загального міжнародного 
права, стає невід’ємною частиною загального правового статусу 
людини. 

Оскільки саме в умовах глобалізації визначення правового 
статусу особистості у її нерозривній єдності з правовим статусом 
людини і громадянина, по-перше, визначає реальний правовий 
статус індивіда; по-друге, такий підхід має важливе функціональ-
но-діяльнісне обґрунтування, оскільки саме усвідомлена поведінка 
людини/особистості в складних умовах розвитку сучасної держав-
ності є запорукою здійснення її інтенцій, життєвих устремлінь, 
потреб, інтересів; по-третє, він отримує своє повне змістовне розу-
міння, значення та визначення його ролі тільки при акцентуації 
саме муніципально-правового статусу людини, який є виразом її 
конституційно-правового статусу, який і в повному обсязі реалізу-
ється на рівні місцевого самоврядування, тобто там, де людина 
реалізує в умовах повсякденності свій життєвий цикл. 

Варто зазначити, що питання правового статусу людини, 
особистості та громадянина стали предметом дослідження фахівців 
у галузі права, зокрема, М. П. Орзіх, В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фриць-
кого, О. Ф. Скакун, О.П. Горбаня, А. М. Шульги, В. М. Шаповала, 
В. В. Панасюка, В. О. Ріяки, А. З. Георгіци та ін. Вказані вчені по-
дають як загальні підходи щодо розуміння суті конституційно-
правового статусу особи, так і роблять своєрідні висновки щодо 
структури змісту класифікації цього явища. Зокрема, О. Ф. Скакун 
дослідила загальнотеоретичні питання правового статусу особи, 
О. П. Горбань акцентував увагу на конституційно-правовому стату-
сі іноземців та осіб без громадянства, А. М. Шульга висвітлив низ-
ку традиційних видів правового статусу особи: загальний, спеціа-
льний та індивідуальний тощо. В. В. Панасюк визначив складові 
інституту конституційно-правового статусу особи. Підручники з 
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конституційного права зарубіжних країн В. М. Шаповала, 
В. О. Ріяки, А. З. Георгіци містять узагальнений матеріал зарубіж-
ного досвіду врегулювання конституційного статусу особи. Але в 
цих дослідженнях майже відсутні як засади практичного втілення 
теоретичних доробок у сучасну світову практику, так й спроби 
визначення основних напрямків вдосконалення правового статусу 
особи в її контекстуалізації щодо правового статусу людини, осо-
бистості і громадянина, а також через визначення з таким правовим 
статусом саме муніципально-правового статусу людини. 

Належить також відзначити важливий внесок у розвиток тео-
рії конституційно-правового статусу особи загалом і в дослідження 
її окремих сторін, граней, зв’язків і проявів такими вітчизняними та 
зарубіжними вченими радянського і сучасного періодів, як 
А. Х. Абашидзе, М. І. Абдулаєв, А. М. Абрамович, С.А. Авак’ян, 
С. С. Алексєєв, К. В. Акименко, М. О. Баймуратов, С. А. Балашен-
ко, О. В. Батанов, Ч. Р. Бейтс, М. М. Белякович, А. Г. Бережнов, 
В. Н. Бібіло, С. Н. Братановський, С. М. Братусь, М. М. Бринчук, 
Я. Броунлі, М. Л. Бондаренко, Г. А. Василевич, А. Е. Вашкевич, 
А. Б. Венгеров, В. М. Вітрук, А. Ф. Вишневський, Л. Д. Воєводін, 
О. В. Воробйов, А. Ф. Воротніков, Г. А. Гаджієв, Л. М. Галенська, 
Т. В. Гамцемлідзе, С. П. Головатий, М. Г. Головач, А. А. Головко, 
Д. М. Демічев, Т. І. Довнар, Р. Дворкін, С. Г. Дроб’язко, В. М. Ду-
бовицький, В. А. Зінченко, А. Е. Зорченко, М. А. Карпович, 
С. М. Кожевников, Б. К. Кожомбердіев, К. І. Козлова, М. І. Козюб-
ра, О. О. Кутафін, А. Н. Крамник, В. І. Крусс, Р. І. Косолапов, 
С. А. Комаров, М. М. Коркунов, В. А. Кучинський, В. В. Лазарєв, 
І. А. Ледяхов, Н. С. Колесова, Е. В. Лаєвський, О. Е. Лейст, 
А. І. Лепешкин, О. О. Лукашова, Ф. Люшер, Т. І. Макарова, 
М. В. Мархгейм, В. П. Малахов, М. С. Малєїн, М. Н. Кузнєцова, 
О. В. Малько, Г. В. Мальцев, М. М. Марченко, О. В. Марцеляк, 
М. І. Матузов, А. А. Мельников, А.В. Міцкевич, В.С. Нерсесянц, 
М. П. Орзіх, О. В. Орлова, В.А. Патюлін, Е. В. Перепелиця, 
В. Ф. Погорілко, С. П. Погребняк, А. А. Подупейко, М. Г. Проніна і 
А. М. Романович, Е. Рузвельт, А. С. Пиголкин, І. А. Покровський, 
Б. В. Пхаладзе, Л. П. Рассказов, І. В. Лихварів, Ф. М. Рудинський, 
Л. М. Рябцев, Е. А. Саркісова, В. М. Сафронов, Н. В. Сильченко, 
М. Б. Смоленський, Ю.М. Старілов, О. В. Сурілов, М. Ф. Чудаков, 
В. М. Чхиквадзе, І. Т. Тарнавський, А. Г. Тіковенко, А. В. Турлаєв, 
І. Є. Фарбер, М. Фрідман, А. Г. Хабібулін, В. М. Хомич, А. А. Че-
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пурнов, О. В. Чередниченко, М. Ф. Чудаков, В. М. Шабайло, 
А. В. Шавцова, В. П. Шіенок, Б. С. Ебзеев, І. А. Юхо, Г. А. Якимов, 
В. М. Ягудіна й ін. 

Однак, аналіз наукової літератури свідчить, що комплексного 
дослідження конституційно-правового статусу (положення) осо-
бистості у його взаємному генетичному зв’язку з муніципально-
правовим статусом людини, бо саме на локальному рівні соціуму в 
межах територіальної громади та в рамках місцевого самовряду-
вання людина якраз і реалізує свої конституційні права, свободи і 
обов’язки, – а це не тільки узагальнює теоретичні засади правового 
забезпечення конституційно-правового статусу та його елементів, а 
й розкриває основоположні напрямки його розвитку в умовах гло-
балізації, – в юридичній науці не проводилося. 

Враховуючи наведене, необхідно зазначити, що дослідження 
основних напрямів вдосконалення та розширення правового стату-
су людини, особистості та громадянина через визначення ролі і 
значення її муніципально-правового статусу в умовах глобалізації 
повинно базуватись на відповідних методологічних засадах, до 
яких, на нашу думку, необхідно зарахувати, зокрема, такі:  

– зазначена проблематика корелюється з глобальною проб-
лемою конституційного права – правами і обов’язками людини 
(особистості) і громадянина, що на практиці реалізуються в рамках 
територіальної громади та в межах місцевого самоврядування (гло-
балізація правового статусу людини, особистості та громадянина 
через національне конституційне і національне муніципальне пра-
во. – Авт.); 

– найважливіші в архітектонічному розумінні, в контексті 
вдалого нормопроєктування, нормативні конструкції щодо право-
вого статусу прав людини, особистості і громадянина, – тобто на-
бору, кадастру їх прав, свобод і обов’язків, а також їх облігаторно-
го оформлення у вигляді міжнародно-правових зобов’язань відпо-
відної держави для їх виконання на теренах такої держави, – міс-
титься в міжнародному законодавстві прав людини, тобто систем-
ному комплексі міжнародних багатосторонніх міждержавних дого-
ворах гуманістичної проблематики, що пов’язує між собою їх дер-
жави-учасниці облігаторно-контрольними зв’язками, зокрема й 
завдяки розробці й прийняттю міжнародних угод в сфері станов-
лення і розвитку локальної демократії (глобалізація правового ста-
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тусу людини (особистості) в контекстуалізації зобов’язань держави 
(держав) в рамках міжнародного співтовариства. – Авт.); 

– найбільш розробленими є питання правового статусу лю-
дини (особистості) в європейському законодавстві, зближення норм 
якого з українським законодавством відбувається в контексті євро-
пейських інтеграційних процесів, в яких важливою є європейська 
муніципальна демократія, що скерована на локальний розвиток 
людини в рамках територіальної громади та через реалізацію нею 
своїх конституційних прав, свобод і обов’язків, що на локальному 
рівні вже трансформуються в муніципальні права людини, особис-
тості, члена територіальної громади (глобалізація правового стату-
су людини (особистості) в контекстуалізації європейської інтеграції 
держави. – Авт.); 

– об’єктивно виникає питання щодо уніфікації міжнародного 
законодавства в сфері прав людини через визнання профільних 
міжнародних правових стандартів, яке може бути розв’язаним че-
рез однакове застосування (уніфікацію) принципів правового ста-
тусу людини (особистості) як правового феномену244, у функціона-
льному розумінні їх реалізації на локальному рівні соціуму та їх 
визнанні та легалізації патримоніальною державою (глобалізація 
правового статусу людини (особистості) в контекстуалізації його 
принципів. – Авт.); 

– у теорії міжнародних прав людини та практиці їх реалізації 
на міжнародному та національному (внутрішньодержавному) рів-
нях важливе місце та значення займає проблематика подальшого 
розвитку і наступності поколінь прав людини, особливо в контексті 
розширення та вдосконалення правового статусу прав людини 
(особистості), – яка простежується в деякій залежності від розвитку 
світової політики і суспільної свідомості спільноти, що глобалізу-
ються, інтернаціоналізуються, конституюються та реалізуються у 
інтеграційних та системно-мережевих концептах з обов’язковим 
урахуванням муніципально-правового аспекту, що відіграє важли-
ву інституційно-аксіологічну роль в зазначених процесах (глобалі-
зація прав людини та її правового статусу у сучасному міжнарод-
ному, міждержавному та загальнодержавному дискурсах. – Авт.); 

244 Явтушенко О. В. Принципи конституційно-правового статусу особи: 
тенденції та перспективи розвитку // Актуальні проблеми вітчизняної юрис-
пруденції. 2018. № 1. С. 73. 
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– сам процес глобалізації, особливо глобалізації правової, 
супроводжується не тільки корінною переорієнтацією ціннісних 
моделей прав людини, а й вдосконаленням їх нормативно-
правового супроводження і забезпечення, а світова політика і сві-
това економіка доповнюються глобалізацією державних гарантій 
забезпечення прав особистості, що відчутно впливає на правовий 
статус людини в бік його вдосконалення, – зокрема й через визнан-
ня особливої ролі і значення муніципально-правового сегменту 
реалізації такого статусу (глобалізація нормативно-правового су-
проводження, забезпечення і гарантування захисту прав людини та 
її правового статусу. – Авт.); 

– на сучасному етапі розвитку суспільства і держави, де еко-
номічні відносини базуються на поєднанні державних і приватних 
інтересів і ініціатив, а також прояву різноманітних інтенцій люди-
ни екзистенційного характеру на локальному рівні функціонуванні 
соціуму і забезпеченні її життєвих устремлінь, потреб та інтересів, 
– що й є результатом таких інтенцій – істотне значення в кон-
текстуалізації глобалізації набувають питання взаємодії та взаємної 
відповідальності особистості і держави, у яких правовому статусу 
людини (особистості) і громадянина, а також її муніципально-
правового статусу належить визначальне місце (глобалізація взає-
мної комунікації та відповідальності особистості і держави в кон-
тексті визнання, встановлення, гарантування реалізації правового 
статусу людини з боку держави та його легітимації, погодження, 
дотримання та реалізації з боку людини. – Авт.); 

– відповідні політичні та юридичні чинники, що проявлялись 
в рамках історичної ретроспективи, та які вплинули і продовжують 
перманентно впливати на становлення і розвиток системи прав, 
свобод і обов’язків людини через розвиток конституційно-
правового статусу особи, об’єктивують і актуалізують наявні в 
сучасній правовій науці проблеми, що, по-перше, підтверджує не-
обхідність продовження досліджень заради розвитку теоретичних 
засад конституційно-правового положення особистості, як одного з 
актуальних напрямків науки конституційного права; по-друге,  
трансформують сам конституційно-правовий статус людини (осо-
бистості) та його належне нормативне забезпечення в мегатренд 
глобального розвитку; по-третє, розкривають архиважливу роль 
муніципально-правового статусу людини в реалізації її загального 
та конституційно-правового статусу (глобалізація конституційно-
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правового статусу людини (особистості) та його нормативного 
забезпечення в контексті врахування історичної ретроспективи та 
їх розробки в контекстуалізації подальшої перспективи в умовах 
розвитку та вдосконалення феноменології державності. – Авт.); 

– треба розуміти та враховувати, що законодавство багатьох 
держав не завжди оперативно, адекватно та успішно відображає 
суть змін, що відбуваються в суспільних відносинах щодо форму-
вання, функціонування та подальшого розвитку й вдосконалення 
конституційно-правового статусу особи – цьому сприяє не тільки 
відповідна «сталість» та «повільність» в розробці та модернізації 
конституційного законодавства, відсутність єдиного наукового 
підходу до юридичного забезпечення наведеної галузі суспільних 
відносин, зокрема й доктринального визначення параметральних 
ознак правового статусу в контекстуалізації його елементів та ін-
ституційно-структурних складових, а й визнання доктриною муні-
ципально-правового статусу людини як її історично первинного 
статусу та основоположного функціонально-діяльнісного статусу в 
умовах демократичної правової державності, за допомогою якого 
реалізується конституційно-правовий статус людини. Тому саме на 
обґрунтування такого наукового підходу, що визначає основопо-
ложні тенденції та загальну специфіку правового регулювання сус-
пільних відносин в галузі правового статусу людини, особистості і 
громадянина, повинні бути спрямовані та скеровані основні зусил-
ля представників доктрини конституційного права (об’єктивізація 
уніфікації поняття, змісту та особливостей формування, функціо-
нування та подальшого розвитку конституційно-правового статусу 
людини (особи) в умовах глобалізації. – Авт.); 

– повинна бути розробленою теоретична основа конститу-
ційно-правового регулювання суспільних відносин в сфері право-
вого статусу людини (особи), що, по-перше, відповідає сучасним 
умовам, по-друге, вона повинна бути відображеною у вигляді від-
повідної конституційно-правової концепції; по-третє, така концеп-
ція повинна дати змогу сформувати об’єктивно необхідний уніфі-
кований підхід до розуміння змісту конституційно-правового ста-
тусу особи та юридичного забезпечення суспільних відносин, що 
виникають з приводу його супроводження та забезпечення; по-
четверте, така концепція повинна спиратися на муніципально-
правовий статус людини для глибшого та якіснішого розуміння 
ролі і значення її конституційно-правового статусу (актуалізація 
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доктринального супроводження та забезпечення конституційно-
правового регулювання суспільних відносин в сфері правового 
статусу людини (особи) в умовах глобалізації. – Авт.); 

– враховуючи той факт, що наукових досліджень, присвяче-
них дослідженню правовому статусу особистості в умовах глобалі-
зації як комплексного явища, ані на пострадянському просторі, ані 
в Україні досі не проводилося, лише окремі дослідження було при-
свячено окремим елементам цього інституту, – проведення комп-
лексних наукових досліджень конституційно-правового становища 
особистості, що не тільки узагальнюють, а й розвивають попередні 
наукові розвідки з цих проблем, особливо в умовах глобалізації, та 
які перебувають на стику феноменології права – загальної теорії 
права і філософії права, таких галузевих юридичних наук, як кон-
ституційне, муніципальне, адміністративне, цивільне, кримінальне 
право, а також у співвідношенні з міжнародним публічним правом, 
що є сучасним системно-нормативним мірилом глобалізації, – з 
феноменологією соціально-політичної науки – політології, полі-
тичної соціології, політичної психології тощо, – залишається у віт-
чизняній науці конституційного права найактуальнішим та таким, 
що є на порядку денному функціонування та розвитку феноменоло-
гії державності (актуалізація міжгалузевого та міждисциплінарного 
підходу до дослідження конституційно-правового регулювання 
суспільних відносин в сфері правового статусу людини (особи) в 
умовах глобалізації. – Авт.). 

Зазначаючи багатогранний характер та значення правового 
статусу людини (особистості) і громадянина, треба сфокусувати 
увагу, насамперед, на конституційно-правовому їх статусі, який є 
основним та таким, що має характерологічні особливості, а також 
на муніципально-правовому статусі, що є визначальним як в кон-
тексті свого виникнення, так і в контексті своєї реалізації для існу-
вання і функціонування конституційно-правового статусу. Біль-
шість представників конституційно-правової доктрини визначають 
правовий статус як багатоаспектну категорію, що: а) має загальний 
характер (критерій універсальності. – Авт.); б) передбачає статуси 
різних суб’єктів правовідносин (критерій багатосуб’єктності. – 
Авт.); в) відображає індивідуальні особливості суб’єктів і реальне 
їх положення в системі багатоманітних суспільних відносин (кри-
терій індивідуальності. – Авт.); зазначаючи, що г) правовий статус 
не може бути реалізований без обов’язків, які кореспондують пра-
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вам (критерій системності. – Авт.); ґ) без юридичної відповідаль-
ності в необхідних випадках (критерій забезпеченості. – Авт.); 
д) без правових гарантій245 (критерій реалізуємості. – Авт.); також 
е) правовий статус може розглядатися як у комплексному (критерій 
цілісності. – Авт.), так й фрагментарному розумінні (правовий ста-
тус громадянина, правовий статус іноземця, правовий статус біже-
нця тощо) (критерій структурованості. – Авт.).  

Однак незважаючи на такі критерії, треба розуміти, що саме 
щодо конституційно-правового статусу людини (особистості) в 
доктрині конституційного права існують відповідні розбіжності. 
Одна група його апологетів вважає, що конституційне право за-
кріплює тільки основи правового статусу людини, виступаючи за 
«урізане» розуміння цього найважливішого соціально-правового 
феномену, бо рефлексія робиться тільки на основоположних заса-
дах такого статусу; а інша група апологетів, зважаючи на те, що 
основним предметом конституційного права є захист прав і свобод 
людини і громадянина, стверджують, що терміносистема «консти-
туційно-правовий статус людини і громадянина» охоплює лише 
права і свободи суб’єкта, що встановлені і закріплені конституцій-
ним правом (тобто, пропагується обмежувальний підхід до визна-
чення і розуміння такого феномену). На думку Т. А. Француз-
Яковець, обидва підходи мають негативні вади: перший, знамену-
ючи собою відрив конституційного права і феномену конституцій-
но-правового статусу від реального правового життя, оскільки в 
кожному конкретному випадку враховуються адміністративно-
правовий, цивільно-правовий та інші статуси людини і громадяни-
на – має, на нашу думку, явно штучний характер; другий – демон-
струючи віддаленість від розуміння співвідношення і дії юридич-
них та фактичних механізмів реалізації конституційно-правового 
статусу людини і громадянина, оскільки у щоденному житті маючи 
одні й ті ж права, різні особи можуть по-різному їх використовува-
ти залежно від віку, стану здоров’я, громадянства, наявності або 
відсутності судимості тощо246 – на нашу думку, не враховано вплив 
на досліджуваний статус об’єктивних та суб’єктивних чинників.  

245 Панчишин А. В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий 
статус» // Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 95. 

246 Француз-Яковець Т. А. Забезпечення конституційно-правового ста-
тусу людини і громадянина в Україні: автореф. канд. юрид. наук. Спеціаль-
ність 12.00.02. Одеса, 2007. C. 8–9. 
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Однак належить враховувати, що правовий статус як юриди-
чна категорія, незважаючи на такі варіабельні підходи, є самостій-
ною феноменологію, що має вельми важливе соціальне й норма-
тивне призначення, бо, на слушну думку Б. Хафена, він не лише 
визначає стандарти можливої та необхідної поведінки (поведінко-
вий критерій. – Авт.), що встановлює (та буде в перспективі і далі 
встановлювати. – Авт.) ступінь взаємодії держави, суспільства і 
особи (комунікативний критерій. – Авт.), а й забезпечує (та буде в 
перспективі забезпечувати. – Авт.) нормальну життєдіяльність 
соціального середовища (соціально-стабілізуючий критерій. – 
Авт.) і, відповідно, містить як права і свободи, так і обов’язки осо-
би247 (cтруктурно-поведінковий критерій. – Авт.).  

Відповідно муніципально-правовий статус людини також 
вважається системним явищем, бо він: пов’язаний з приналежністю 
людини до відповідної територіальної спільноти (бо нема ні одної 
людини, щоб не була членом будь-якої територіальної громади); 
його виникнення, формування, розвиток і вдосконалення залежить 
від забезпечення індивідуальних, групових та колективних інте-
ресів людини усередині громади; в його основі лежать екзистен-
ційні устремління, інтенції, атитюди, інтереси людини; сферою 
його прояву та дії виступає сфера місцевого самоврядування як 
єдиний природний простір існування і функціонування людини в 
умовах повсякденності; його просторовими обмеженнями є відпо-
відна територіальна громада, в рамках якої людина здійснює свій 
життєвий цикл; його хронологічним виміром є такий життєвий 
цикл конкретної людини. 

В умовах глобалізації, коли в рамках міжнародної спільноти 
держав універсального та регіонального рівнів формується єдиний 
правовий простір, проблематика правового статусу людини (осо-
бистості, громадянина, апатрида, біженця тощо) набуває міжнарод-
но-правового значення. Прикладом цього слугує позиція Європей-
ської комісії «За демократію через право» (Венеційська комісія), 
яка у своєму дослідженні визначає чотири комплексні принципи як 
головні складові частини конституційно-правового статусу особи: 
1) юридичної визначеності; 2) запобігання зловживанню (надужит-
тю) повноваженнями; 3) рівності перед законом і недискримінації; 

247 Hafen B. The Constitutional Status of Marriage, Kinship, and Sexual 
Privacy: Balancing the Individual and Social Interest. Michigan Law Review. 1983. 
Vol. 81. № 3. Р. 476. 
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4) вільного доступу до правосуддя. Елементами принципу юридич-
ної (правової) визначеності є доступність законодавства, судових 
рішень, передбачуваність актів права, сталість і послідовність при-
писів права, легітимні очікування, унеможливлення зворотної дії, 
принципи nullum crimen sine lege (немає закону – немає злочину) та 
nulla poena sine lege (немає закону – немає кари), принцип res 
judicata (неможливість перегляду судового рішення, яке набуло 
законної сили). Після принципу юридичної (правової) визначеності 
найбільш комплексним із перерахованих є принцип вільного дос-
тупу до правосуддя, який складається, зокрема, з таких елементів, 
як незалежність і безсторонність судівництва, право на справедливе 
судочинство, презумпція безвинності (невинуватості), дієвість су-
дових рішень, а також наявність конституційного судочинства248.  

Системний аналіз наведених принципів свідчить, що саме в 
умовах глобалізації правовий статус особистості базується на низці 
найважливіших принципів конституювально-засновницького та 
інституційно-функціонального характеру, що в сукупності дають 
змогу сформувати відповідну систему діяльнісних засад, –
засновницького, дозвільного, стримуючого, заборонного, контро-
льного, охоронного та захисного характеру, які повинні сповідати 
та реалізовувати органи публічної влади держави для формування 
належного правового статусу особи, та сама особа для адекватного 
конституційно-нормативним приписам та міжнародно-правовим 
зобов’язанням держави формування і належної реалізації свого 
правового статусу. Але прискіпливий розгляд наведених характе-
рологічних засад підштовхує до висновку про визначальну роль 
територіального фактору в реалізації наведених принципів консти-
туювально-засновницького та інституційно-функціонального хара-
ктеру, – отже, проявляється важлива роль муніципально-правового 
статусу людини в сприянні їх визнанні та реалізації. 

Отже одним з найважливіших напрямів вдосконалення та  
розширення правового статусу людини, особистості та громадяни-
на в умовах глобалізації є, по-перше, дотримання основоположних 
принципів правового статусу людини через їх втілення в конститу-
ційне, муніципальне та інше галузеве законодавство; по-друге, 
формування її реального муніципально-правового, конституційно-
правового та загального правового статусу адекватного міжнарод-

248 Головатий С. П. Мірило правовладдя. Council of Europa, USAID. 
ТОВ «Компанія «ВАITE», 2017. С. 22–38. 
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но-правовим зобов’язанням держави, взятих нею в рамках підписа-
них міжнародних договорів; по-третє, створення органами публіч-
ної влади відповідних умов (гарантій) для реалізації муніципально-
правового, конституційно-правового та загального правового ста-
тусу людини (особистості, громадянина). 

Вважаємо, що проблематика втілення в конституційному за-
конодавстві принципів правового статусу людини (особистості, 
громадянина) є окремим системно-комплексним напрямом вдоско-
налення такого статусу, бо таке втілення напряму, по-перше, є 
пов’язаним з подальшим формуванням правового становища лю-
дини (особистості) в державі та на локальному рівні функціонуван-
ня соціуму, тобто, в сфері місцевого самоврядування, що містить 
сукупність важливих елементів-критеріїв, які не тільки відбивають 
її фактичний стан у відносинах з суспільством і державою, а й ви-
ступають як характерологічні ознаки демократичної правової дер-
жавності, що визнає локальну демократію як одну зі своїх конс-
титуційних засад. М. І. Матузов і О. В. Малько вважають, що стру-
ктура цього поняття містить такі елементи: 1) основні права і 
обов’язки (саме правовий статус людини; 2) законні інтереси; 
3) правосуб’єктність; 4) громадянство; 5) юридична відповідаль-
ність; 6) правові принципи; 7) правові норми, що встановлюють 
статус249. Належне нормативне проєктування, нормування, форму-
лювання, формування, супроводження та забезпечення кожного з 
наведених елементів системою правових гарантій буде впливати й 
на формування і функціонування, а звідси й реалізацію правового 
статусу людини у його належному розумінні та праксеологічному 
застосуванні. Варто наголосити, що муніципально-правовий статус 
людини є більш демократичним та більш мобільним за її конститу-
ційно-правовий статус. Це підтверджено диверсифікацією принци-
пу громадянства, який є обов’язковим для конституційно-
правового статусу людини, але у сфері муніципально-правового 
статусу він є факультативний, бо членом територіальної громади в 
межах місцевого самоврядування може бути будь-яка фізична осо-
ба без врахування її правового стану (громадянство, іноземство, 
апатридство, біженство), – тут достатня наявність постійного пере-

249 Теория государства и права. – М.: МГЮА им. О. Е. Кутафина, 2014 
[Електронний документ]. – Режим доступу: https://jurisprudence.club/teoriya-
gosudarstva-prava-uchebnik/pravovoy-status-lichnosti-ponyatie-struktura-
66005.html. 
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бування на території держави на законних підставах та факт пос-
тійного проживання в межах відповідної територіальної громади. 

По-друге, проблематика втілення в конституційному законо-
давстві принципів правового статусу людини (особистості, грома-
дянина) є окремим системно-комплексним напрямом вдосконален-
ня законопроєктної діяльності, що безпосередньо пов’язана з фор-
муванням конституційно-правового статусу людини і громадянина, 
через його подальшу легалізацію, деталізацію і конкретизацію в 
чинному законодавстві. Тут, на наш погляд, треба звернути увагу 
на нормативно-технологічній аспект забезпечення цього процесу, 
що проявляється у реалізації відповідного технологічно-
діяльнісного та нормативно-формалізаційного ланцюжку, а саме: 
«об’єктивація нормопроєктної діяльності – актуалізація нормопро-
єктної діяльності – конституціоналізація (нормативізація) нормо-
проєктної діяльності – легалізація нормопроєктної діяльності – 
процесуалізація нормопроєктної діяльності – конституційно-
правове забезпечення нормопроєктної діяльності»250. Треба зазна-
чити, що кожний з елементів цього ланцюжка в контекстуалізації 
до правового статусу людини (особистості, громадянина) має своє 
внутрішньодержавне та міжнародно-правове обґрунтування, що 
базується на відповідних нормативних імперативах, – що більше, 
він володіє відповідною онтологічною, гносеологічною та аксіоло-
гічною складовими, які можна визначити, виокремити та зафіксу-
вати у вигляді відповідних діяльнісних характеристик (моделей 
поведінки у їх організаційному та організаційно-правовому забез-
печенні. – Авт.) органів публічної влади та відповідної поведінки 
фізичних осіб, що їм кореспондують. Треба зазначити, що саме так 
здійснюється й нормопроєктна діяльність в сфері муніципального 
права щодо моделювання та прогностичного розвитку муніципаль-
но-правового статусу людини, який одночасно формується з її кон-
ституційно-правовим статусом. 

Утім формується ще один важливий напрямок вдосконален-
ня та розширення правового статусу людини, особистості та грома-
дянина в умовах глобалізації, який можна охарактеризувати як 
підвищення якісного та технологічного рівня законопроєктної дія-

250 Чорнолуцький Р. В. Нормопроєктування в конституційному праві 
України: парадигма процесуально-стадійного забезпечення актуальних питань 
// Evropsky politicky a pravni diskurz. 2017. Vol. 4, Iss. 2. С. 54–60. [Електронний 
документ]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/. 
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льності (нормопроєктна діяльність в широкому розумінні) держави. 
В основі надання цьому напрямку статусу важливого та одного з 
основних, покладено особливе значення технологічно-
процесуальної діяльності в формуванні масиву національного кон-
ституційного і національного муніципального законодавства та в їх 
практичній реалізації. Потреба в реалізації наведених настанов 
детермінована соціальною, економічною і політичною невизначе-
ністю стану держави та її громадян, низьким рівнем соціально-
правової захищеності суб’єктів соціального життя, відсутністю 
реальних, зокрема й нормативних, гарантій захисту людини, не-
спроможністю владних органів забезпечити та гарантувати інте-
реси громадян, фактичним станом неспроможності територіальних 
громад та нормативною «слабкістю» органів місцевого самовряду-
вання, що вони формують для представництва та забезпечення 
своїх інтересів на рівні місцевого самоврядування, завдяки відсут-
ності власної компетенційної бази останніх. Також законодавець 
практично не враховує стохастичні мінливості в існуванні правово-
го статусу людини, його дестабілізацію під впливом соціальної 
напруги, політичного протистояння, військових дій на сході Украї-
ни та окупації Криму, зростання злочинності, екологічних катаст-
роф, а також шокових методів проведення різноманітних реформ, 
що істотно впливають, по-перше, на темпоральний та якісний ха-
рактер життєвого циклу людини, по-друге, на виникнення негатив-
ного демографічного балансу в державі; по-третє, на перманентне 
зростання міграційних потоків громадян з держави. 

По-третє, цього напрямку стосується, але як окремий самос-
тійний напрямок, – й підвищення якісного рівня міжнародної нор-
мотворчості в сфері правового статусу людини (особистості) та 
громадянина, яке, з одного боку, є частиною процесу внутрішньо-
державної (національної) нормотворчості, враховуючи на підпи-
сання державою відповідних міжнародних договорів гуманістичної 
спрямованості та її зобов’язання з гармонізації національного кон-
ституційного законодавства відповідно до своїх міжнародно-
правових зобов’язань, що витікають з таких договорів, а з іншого, –
є самостійним і навіть важливим автономним напрямком вдоскона-
лення та розширення правового статусу людини, особистості та 
громадянина в умовах глобалізації. Прикладом тут можуть слугу-
вати зусилля міжнародного співтовариства щодо спроб формуван-
ня єдиного правового статусу людини в міжнародному праві, неза-
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лежно від її правового стану, шляхом наближення його до правово-
го стану громадянина держави. Мова йде, насамперед, про негро-
мадян – осіб, які не були визнані як такі, що мають ефективні 
зв’язки з країною, де він або вона перебувають, – але є такими, що 
функціонують у ролі жителів-членів відповідних територіальних 
громад, що актуалізує та об’єктивує наведені зусилля міжнародно-
го співтовариства.  

Враховуючи те, що на території будь-якої держави в мирний 
час в наявності є різні групи негромадян, враховуючи постійних 
жителів, мігрантів, біженців, шукачів притулку, жертв торгівлі 
людьми, іноземних студентів, що тимчасово проживають на тери-
торії держави, інші категорії не іммігрантів і осіб без громадянства. 
У той час як кожна з цих груп може мати права, засновані на окре-
мих правових режимах, проблеми, з якими стикаються більшість з 
них, якщо не всі негромадяни, є дещо схожими. Ці загальні про-
блеми, на думку ООН, зачіпають нині приблизно 175 млн осіб у 
всьому світі, або 3% населення земної кулі251. Однак, негромадяни 
повинні бути вільні від довільних вбивств, поводження, що прини-
жує людську гідність, рабства, довільних арештів, несправедливого 
суду, вторгнення в приватне життя, примусового повернення, при-
мусової праці, дитячої праці і порушень гуманітарного права. Вони 
також мають право вступати в шлюб; право на охорону як непов-
нолітніх; право на мирні асоціації та збори; рівність; свободу релігії 
і переконань; соціальні, культурні, економічні права; трудові права, 
наприклад, на участь в переговорах про укладення колективного 
договору, заробітну плату, здорові і безпечні умови праці; і кон-
сульський захист. Тоді як всі люди мають право на рівні гідність і 
права, держави можуть усвідомлювати різницю між громадянами і 
негромадянами щодо політичних прав, недвозначно гарантованим 
тільки громадянам, а також свободу пересування. Отже, в ситуації 
негромадян існує великий розрив між правами, які їм гарантує мі-
жнародне право прав людини, і реальністю, з якою вони стикають-
ся на території держави перебування. У багатьох країнах існують 
інституційні та наростаючі проблеми, з якими зустрічаються не-
громадяни. Майже всі категорії негромадян зачіпаються офіційною 
і неофіційною дискримінацією. 

251 Права неграждан. – ООН, 2006. С. 2. 
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Отже ООН у своєму докладі «Права негромадян» (2006) ви-
користала інноваційний підхід до формування правового статусу 
негромадян: а) прогностично сформував майбутній статус грома-
дян/не громадян на території конкретної держави в контекстуаліза-
ції; б) сформувавши новий вид правового статусу людини (негро-
мадяни); в) здійснивши «укрупнення» та моделювання такого ста-
тусу щодо численних міжнародних конвенцій про права людини, 
що регулюють її різні права і свободи; г) здійснивши систематиза-
цію загального правового статусу людини відповідно до міжнарод-
ного права прав людини та розподілення його на два види – права 
громадян і права негромадян; ґ) скерувавши визначені обидва ста-
туси не тільки на «зближення», а й у перспективі – на «злиття», 
природно, зі збереженням обмежень, що містять міжнародні дого-
вори та національне конституційне законодавство держав. Можна 
стверджувати, що проведення кодифікаційної роботи на міжнарод-
но-правовому рівні у сфері правового статусу людини (особистості) 
та громадянина скеровано на його уніфікацію, оптимізацію, підви-
щення ефективності нормативно-правового закріплення та норма-
тивно-правового регулювання, а також на превенцію виникнення 
колізійних питань в цій сфері252.  

По-четверте, істотний вплив на вдосконалення та розширен-
ня правового статусу людини, особистості та громадянина в умовах 
глобалізації може здійснити розробка нових міжнародних правових 
стандартів прав людини і громадянина через розробку нових та 
кодифікацію вже чинних міжнародних багатосторонніх міждержа-
вних договорів. Зазначений напрямок діяльності міжнародного 
співтовариства на глобальному та регіональному рівнях залишаєть-
ся вкрай актуальним, бо велика кількість багатосторонніх конвен-
цій, що регулюють різні права, свободи і обов’язки людини, було 
прийнято більш ніж п’ятдесят років тому, ще на початку створення 
ООН, Ради Європи, Європейського Союзу тощо. Але розв’язання 
цього завдання детерміноване як активізацією позицій держав-
членів міжнародної спільноти щодо кодифікації численних міжна-
родних договорів в профільній сфері, так й підвищенням активнос-
ті у діяльності Комісії ООН з прогресивного розвитку та кодифіка-
ції міжнародного права, що повинна проявити ініціативу, розпоча-
ти, очолити або координувати діяльність держав щодо розробки 

252 Баймуратов М. О. Міжнародне публічне право: підручник. – К.–
Одеса: Фенікс, 2019. С. 467–473. 
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нових текстів міжнародних угод. Вважаємо за потрібне відзначити, 
що така робота з розробки нових текстів міжнародних угод або 
кодифікації угод, що вже діють, потребує єдності в зусиллях всіх 
держав-членів міжнародної спільноти та міжнародних організацій 
системи ООН, бо, по-перше, більшість положень таких угод вже є 
застарілими, враховуючи їх невідповідність сучасним умовам фун-
кціонування державності та міжнародної спільноти; по-друге, дові-
льне розширення повноважень міжнародних міжурядових органі-
зацій в сфері прав людини (реалізація доктрини прав, що «маються 
на увазі»253), об’єктивно потребує свого нормативного закріплення. 
Зокрема, якісного оновлення та кодифікації потребують міжнарод-
ні угоди щодо правового статусу жінок, дітей, а також Женевські 
угоди 1949 року щодо правового статусу комбатантів та мирного 
населення в умовах окупації (особливо враховуючи зміну характе-
ру сучасної війни – з «гарячої» на «гібридну», появу феноменології 
«неявного» агресора, сепаратистських угрупувань, що діють з ним 
у синергічній взаємодії, нових витончених форм використання мир-
ного населення у веденні бойових дій тощо). 

По-п’яте, на наш погляд, якісно новим напрямом вдоскона-
лення та розширення правового статусу людини, особистості та 
громадянина в умовах глобалізації, зокрема й її муніципально-
правовий статус, є дослідження процесів формування нових поко-
лінь прав людини в доктрині міжнародного та конституційного 
права держав та своєчасне нормативне «реагування» на них, шля-
хом їх нормування, нормативізації, проведення профільної нормо-
проєктної діяльності та наступної міжнародної та національної 
легалізації. Мова йде, насамперед, про закріплення прав четвертого 
та п’ятого поколінь людини, що значно розширюють її загальний 
правовий статус, включаючи й муніципально-правовий. Так, четве-
рте покоління торкається інформаційних прав людини, які відчутно 
розширюють її можливості в інформаційній сфері, бо саме розви-
ток інформаційних технологій значно впливає на зміст, реалізацію і 
захист цілої низки прав людини, зокрема право на її життя, свободу 
вираження думок, захист особистого і сімейного життя та інших. 
Це має свій особливий прояв в контексті змін, що відбуваються в 
умовах інформатизації суспільства, коли формується статус і зміст 

253 Абашидзе А.Х. Право международных организаций. – М.: РУДН, 
2014 [Електронний документ]. – Режим доступу: https://studme.org/ 69437/ 
pravo/pravotvorchestvo_mezhdunarodnyh_mezhpravitelstvennyh_organizatsiy.  

- 193 - 

                                                 



таких нових явищ, як право на Інтернет, право на доступ до Інтер-
нету, право бути забутим в рамках сучасної системи прав людини 
тощо254. П’яте покоління прав людини спричинює революцію у 
сприйнятті та розумінні прав людини як таких, бо воно спирається 
на одну з найбільш спірних і суперечливих правових теорій, – тео-
рію соматичних (особистісних) прав.  

Термін «особистісні (соматичні) права», що походить від 
грец. soma – тіло, зобов’язаний своєю появою в юридичній науці 
російському досліднику-конституціоналісту В. І. Круссу. В основі 
його теорії лежить концепція, яка обумовлює право людини самос-
тійно розпоряджатися своїм тілом: здійснювати його «модерніза-
цію», «реставрацію» і навіть «фундаментальну реконструкцію», 
змінювати функціональні можливості організму і розширювати їх 
техніко-агрегатними або медикаментозними засобами255. Що біль-
ше, на підставі таких доктринальних підходів вже розроблений та 
запропонований перелік соматичних прав, який на думку 
М. А. Лаврика, неможливо сформулювати у вигляді приблизного 
або вичерпного переліку, вважаючи на делікатність та невизначе-
ність перспективи виокремлення інших прав в цій сфері. Тому на-
веденим автором в основу такого переліку соматичних прав поклав 
відповідні домагання людини, що підпадають під поняття соматич-
них прав, а саме: 1) право на смерть; 2) права людини щодо її орга-
нів і тканин; 3) сексуальні права людини (Всесвітня організація 
охорони здоров’я під цим розуміє: можливість шукати, одержувати 
і передавати інформацію, що стосується сексуальності, сексуальна 
освіта, вибір партнера, можливість вирішувати, бути людині сексу-
ально активним чи ні, самостійно вибирати добровільні сексуальні 
контакти, вступ до шлюбу; право на легалізацію проституції; обо-
рот порнографічної продукції та правове регулювання положення 
сексуальних меншин); 4) репродуктивні права людини (позитивно-
го характеру: штучне запліднення; негативного характеру: аборт, 
стерилізація, контрацепція); 5) право на зміну статі; 6) право на 
клонування як всього організму, так і окремих органів; 7) право на 

254 Довгань Е. Ф. Права человека в эпоху информационных технологий 
[Електронний документ]. – Режим доступу: https://cyberleninka. ru/article/ 
n/prava-cheloveka-v-epohu-informatsionnyh-tehnologiy.  

255 Крусс В. И. Личностные («соматические») права человека в консти-
туционном и философско-правовом измерении: к постановке проблемы // 
Государство и право. 2000. № 10. С. 43.  
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вживання наркотиків і психотропних речовин. 8) у майбутньому – 
право на віртуальне моделювання, в сенсі повного затвердження 
(дублювання) себе в не метричних формах об’єктивного існуван-
ня256. Враховуючи суто локальний характер становлення, застосу-
вання і реалізації наведених прав, муніципально-правовий статус 
людини може бути доповненим і модифікованим.  

Необхідно зазначити, що держави та міжнародна спільнота 
доволі уважно ставляться до визначення та легалізації багатьох з 
зазначених прав, які значно розширюють правовий статус людини 
та надають якісно нового змісту її існуванню в рамках темпораль-
ного існування в межах життєвого циклу. Прикладом можуть слу-
гувати легалізація трансплантації органів, штучного запліднення, 
евтаназії, одностатевих союзів в багатьох державах. 

Що більше, можна визначити різні шляхи розвитку прав лю-
дини і формування нових поколінь прав людини з використанням 
тенденцій дослідження саме теорії соматичних прав людини. 
З позиції конституційного права теорія соматичних прав може бути 
затребувана для вивчення тенденцій у розвитку сучасного консти-
туціоналізму, щодо розширення переліку прав людини та викорис-
тання механізму обмежень прав. Також доцільним є проведення 
досліджень окремих соматичних прав: як в конституційному праві, 
так і в рамках інших галузевих юридичних наук, проте, наскільки 
працездатною і життєвої виявиться представлена теорія і яка її 
частина знайде законодавче відображення – покаже час257.  

По-шосте, на наш погляд, одним з найважливіших напрямів 
вдосконалення та розширення правового статусу людини, особис-
тості та громадянина в умовах глобалізації, що володіє великим 
організаційним та нормотворчим потенціалом, є врахування досяг-
нень НТР та новітніх відкриттів у сфері медицини, роботизації, 
інформатизації.  

Революційні відкриття в сфері медицини (розшифрування 
генно-хромосомної структури організмів і визначення хімічного 
складу їх елементів (ДНК, РНК), встановлення триплетного коду, 
що стало проривом в науці про спадковість, дефекти якої є чи не в 

256 Лаврик М. А. К теории соматических прав человека // Сибирский 
юридический вестник. 2005. № 3. С. 22–23.  

257 Мамошин В. И. Генезис прав человека: горизонты мирового разви-
тия // Молодой ученый. 2017. №18. С. 230. [Електронний документ]. – Режим 
доступу: https://moluch.ru/archive/152/43075/.  
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третині всіх захворювань, створення генної інженерії, тобто техно-
логії спрямованої, цільової зміни спадкових властивостей організ-
мів, зокрема мікроорганізмів, що створило умови для виробництва 
генно-інженерних лікарських і профілактичних препаратів, насам-
перед для боротьби з інфекційними та паразитарними хвороба-
ми258, відкриття клітинних механізмів боротьби з онкологічними, 
інфекційними захворюваннями, досягнення в трансплантології 
щодо «вирощування» органів з індивідуальних клітин людини з 
використанням адитивних технологій (пошарове нарощування і 
синтез об’єкта за допомогою комп’ютерних 3d технологій259 та ін.) 
сприяють зростанню темпорального критерію життєвого циклу 
людини та підвищення якості життя, що неодмінно позначиться на 
ефективності використання людиною свого правового статусу, 
його вдосконаленні та розширенні якісно-видових характеристик, 
до того ж за місцем їх постійного перебування, – в межах територі-
альної громади.  

У наш час у промисловості розвинених країн відбуваються 
процеси, порівнювані з новою промисловою революцією – в теоре-
тичних дослідженнях вони отримують назву «неоіндустріаліза-
ція»260. Одним з базових трендів радикального перетворення про-
мислового виробництва, разом з адитивними технологіями та інте-
рнетом речей (Internet of Things, IoT – всесвітня павутина 
пов’язаних між собою машин та інших фізичних предметів, за до-
помогою якої може здійснюватися обмін інформацією без люд-
ського втручання – внаслідок цього взаємодія між людиною і різ-
ними технологічними об’єктами безповоротно змінилася, тому 

258 Лисицын Ю. П., Журавлева Т. В. Важнейшие достижения медицины 
XX – начала XXI века и их значение для ближайшего будущего [Електронний 
документ]. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/vazhneyshie-
dostizheniya-meditsiny-xx-nachala-xxi-veka-i-ih-znachenie-dlya-blizhayshego-
buduschego.  

259 Аддитивные технологии – что это такое и где применяются? [Елект-
ронний документ]. – Режим доступу: http://kak-bog.ru/additivnye-tehnologii-
chto-eto-takoe-i-gde-primenyayutsya.  

260 Толкачев С.А. Две модели неоиндустриализации: Германия – «Ин-
дустрия 4.0», США – «Промышленный интернет» // Экономист. 2015. № 9/ 
Tolkachev S.A. Two models of neoindustrialization: Germany – «The Industry 4.0», 
the USA – «The industrial Internet» [Dve modeli neoindustrializacii: Germanija – 
«Industrija 4.0», the USA – «Promyshlennyj internet»]. Economist – Jekonomist, 
2015, no. 9 (in Russian). 
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з’явилися нові способи використання звичних речей)261, стає актив-
не використання індустріальних роботів. З часом роботи стають 
досконалішими – розумними, швидкими і дешевими, вони почина-
ють виконувати дедалі складніші завдання. Якщо раніше роботи 
могли виробляти легкі повторювані роботи (зварювання, підйом 
вантажів), то зараз вони здатні замінити в промисловості людей, 
оскільки у них з’являється все більше можливостей, а саме: сприй-
няття дійсності, спритність, пам’ять, здатність до навчання і роз-
пізнавання об’єктів262. Виникає системний комплекс вже соціаль-
них проблем щодо працевлаштування робітників, що вивільняють-
ся, а також їхньої подальшої долі в умовах, коли кількість працюю-
чих в перспективі буде різко скорочуватись. До того ж, збільшення 
вільного часу у працюючих, а деякі держави вже сьогодні скоро-
чують денне трудове навантаження робітників до 5 годин, або вво-
дять у себе 4-денний робочий тиждень, висуває проблеми оптима-
льного використання такого часу для подолання стереотипізації 
поведінки людини «в робочому ритмі». Це буде впливати на моди-
фікацію правового статусу людини в якісному та кількісному вимі-
рюванні, як в контекстуалізації інтенсифікації використання відпо-
відних прав людини (наприклад, зазвичай щодо соціальних і куль-
турних прав), так і формування нових форм життєдіяльності, в яких 
доля найманою фізичної праці буде істотно знижуватися, а доля 
інтелектуальної праці та часу дозвілля відповідно – зростати. Щодо 
дозвілля, дедалі більшу роль будуть відігравати інформаційні тех-
нології та процеси, що роботизовано. Явищем, що значно наблизи-
ло і посилило ці тенденції, стала пандемія коронавірусу COVID-19.  

По-сьоме, одним з найважливіших нормативних напрямів 
вдосконалення та розширення правового статусу людини, особис-
тості та громадянина в умовах глобалізації є врахування законода-
вцем сучасних тенденцій в діяльності органів судової влади держав 
щодо легалізації модифікації правового статусу людини (особисто-
сті) та громадянина, що обов’язково позначиться на її муніципаль-

261 Шуляк Д. Интернет вещей: как технологии будущего упрощают на-
стоящее [Електронний документ]. – Режим доступу: https:// 
delo.ua/business/internet-veschej-na-peresechenii-nastojaschego-i-345002/. 

262 Толкачев C. А. Роботизация как направление неоиндустриализации 
(на примере США) [Електронний документ]. – Режим доступу: https:// 
cyberleninka.ru/article/n/robotizatsiya-kak-napravlenie-neoindustrializatsii-na-
primere-ssha.  
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но-правовому статусі. Йдеться про легалізацію судами Австралії, 
Австрії, Бангладеш, Великої Британії, Індії, Канади, Нідерландів, 
Непалу, Нової Зеландії, Німеччини, Пакистану, Таїланду та ін. так 
званої третьої статі або третього гендеру – тобто людей, які по сво-
їй волі або внаслідок суспільного консенсусу не ідентифікують 
себе ні як чоловік, ні як жінка, а також людей, які зараховують себе 
або зараховуються суспільством до іншого гендеру, що не вклада-
ється в двійкову систему розуміння статі «чоловік – жінка». Під 
терміном «третій» зазвичай розуміють «інший», оскільки деякі 
антропологи і соціологи описують «четвертий», «п’ятий» і навіть 
«деякі» гендери. Ці поняття інколи важко зрозуміти у звичних по-
нятійних категоріях263, але в повсякденному житті правовий статус 
таких людей потребує свого визначення, закріплення та гаранту-
вання з боку держави в контексті його реалізації. Такий же стан 
справ спостерігається в діяльності судових органів, якими спочатку 
було визнано законність одностатевих шлюбів (наприклад, рішення 
Верховного Суду США від 26 червня 2015 року, коли він виніс 
рішення у справі «Обергефелл проти Ходжес», в якому вища судо-
ва інстанція Сполучених Штатів постановила, що Конституція 
США гарантує право одностатевих пар укласти шлюб264), а потім 
почався процес законодавчого розв’язання питань юридичного 
визнання одностатевого шлюбу, або почали розглядатися законоп-
роєкти, спрямовані на легалізацію одностатевих шлюбів та інших 
форм одностатевих союзів (домашнє партнерство, внутрішнє парт-
нерство, зареєстроване партнерство, незареєстроване партнерство 
та ін.), тобто по-різному в різних державах. Треба враховувати, що 
обсяг прав, наданих завдяки вступу в подібний союз, залежить від 
законодавства і може перебувати в діапазоні від мінімального до 
такого значного, що єдина відмінність з браком полягає тільки в 
назві.  

Отже, маємо зміну рольових позицій людини, також зміну 
статі, зміну ролі в родині тощо, що об’єктивно викликає зміну, 
трансформацію та розширення її муніципально-правового, а звідси, 
й загального правового статусів. 

263 Третий пол // Википедия. Свободная энциклопедия [Електронний 
документ]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0%A2%D1%80% 
D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B F%D0%BE%D0%BB. 

264 US Supreme Court rules gay marriage is legal nationwide. Архівовано 
26 червня 2015 року // BBC, 26.06.2015. 
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Завершуючи розгляд напрямів вдосконалення та розширення 
правового статусу людини, особистості та громадянина, розгляда-
ючи її муніципально-правовий статус в умовах глобалізації, безу-
мовно, необхідно враховувати загальні тенденції розвитку феноме-
нології прав людини саме в умовах глобалізаційної феноменології, 
і особливо, феноменології правової глобалізації, що ініціює та де-
термінує виникнення і формування соціальних, нормативно-
правових, біологічних, організаційних тощо смислів, контекстів, 
конотацій, напрямів з трансформації правового статусу людини 
(особистості, громадянина тощо). Отже, саме тому в процесі ви-
вчення профільних тенденції необхідно враховувати загальні тен-
денції інтернаціоналізації, регіоналізації, локалізації прав людини 
(в контекстуалізації муніципальних прав людини); наднаціонально-
сті (в контекстуалізації виходу прав людини за межі національної 
держави та їх «підняття» на наднаціональний рівень); зростання 
розриву між теорією і практикою реалізації прав людини, особливо 
в прояві слабкості останньої; універсалізації прав людини одночас-
но з універсалізацією і уніфікацією права (з контекстуалізацією 
розробки міжнародних правових стандартів прав людини) тощо. 

Резюмуючи, необхідно наголосити на тому, що виникнення 
та формування головних напрямів вдосконалення та розширення 
правового статусу людини, особистості та громадянина, а також її 
муніципально-правового статусу, що відбувається одночасно та 
паралельно в умовах глобалізації, – детерміновано пріоритетом 
прав і свобод людини (особистості) і громадянина перед правами 
держави та феноменологією прав людини як найважливішої сфери 
для міжнародного співробітництва держав у рамках їх міжнародної 
спільноти, – саме це є визначальними факторами сучасного розвит-
ку демократичної правової державності та існування і функціону-
вання міжнародного співтовариства держав в епоху глобалізації. 
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2.2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНИХ 
ПРАВ ОСОБИСТОСТІ ПІД ВПЛИВОМ ПРОЦЕСІВ  

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
 

 
Актуальність пропонованого дослідження та перспективи 

подальшого наукового аналізу цієї тематики передусім вбачаються 
у тому, що істотний вплив процесів глобалізації та міждержавної 
інтеграції на сутнісні, інституційні, функціональні, нормативні 
аспекти існування та розвитку правової матерії зумовлюють необ-
хідність різнобічного доктринального осмислення особливостей 
функціонування, а також тенденцій подальшого поступу не тільки 
національної системи права загалом, але й її структурних елемен-
тів, зокрема галузей права та їх складових інститутів. Адже в су-
часних умовах процеси глобалізації та міждержавної інтеграції є чи 
не найвагомішим фактором впливу на систему галузей національ-
ного права та законодавства. Вони лежать в основі модернізацій-
них, а подекуди й трансформаційних, тобто сутнісних перетворень, 
що відбуваються в їх межах і безпосередньо стосуються як можли-
востей, так і зобов’язань, що виникають перед людиною, групою 
людей (локальною спільнотою), суспільством та державою. 

Особливості розвитку галузей та інститутів права, зокрема 
інституту прав і свобод людини, під впливом процесів глобалізації 
та міждержавної інтеграції є предметом дослідження представників 
різних галузей наукового юридичного пізнання: конституційного 
права265, трудового права266, кримінального права267, адміністрати-

265 Львова Є. О. Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи та 
правові виклики до формування. – Дисертація на здобуття ступеня доктора 
юрид. наук за спец.: 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». 
Київ: НАУ, 2020. 407 с.; Гоша І. О. Вплив глобалізації на розвиток конститу-
ційного права у контексті забезпечення європейських правових стандартів. 
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. 2014. Вип. 7. 
С. 67-75. 

266 Новіков Д. О. Проблема ефективності національного трудового пра-
ва в умовах. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ 
імені Е. О. Дідоренка : наук.-теор. журн. Сєвєродонецьк : ЛДУВС, 2017. Вип. 
№ 2 (78). С. 230–238. 

267 Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умо-
вах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт. 2017 р. / 
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вного права268 тощо. Не є винятком і галузь муніципального пра-
ва269. Водночас все ж спостерігається дефіцит належного осмис-
лення теорії місцевого самоврядування, муніципального права та 
сучасного муніципалізму крізь призму глобалізації та міждержав-
ної інтеграції.270  

Зважаючи на те, що надто відчутним є вплив процесів глоба-
лізації та міждержавної інтеграції на функціонування та розвиток 
такої інституційної складової галузі муніципального права, як му-
ніципальні права особистості, перед муніципально-правовою докт-
риною виникає завдання виявити та охарактеризувати тенденції їх 
функціонування та розвитку в зазначених умовах.  

У пропонованому дослідженні подано спробу показати су-
часні тенденції розвитку муніципальних прав особистості під без-
посереднім впливом процесів глобалізації та міждержавної інтег-
рації.  

Першочерговими й водночас головними питаннями, якими 
варто цікавитися на початковому етапі дослідження, є: Що спільно-
го мають такі три категорії, як «глобалізація», «стійкий (збалансо-
ваний) розвиток» та «муніципальні права особистості»? Що їх 
об’єднує? Якою є діалектика їх взаємозв’язку та взаємодії? 

В узагальненому вигляді глобалізація є багатоаспектною, різ-
норівневою інтеграцією економічних, правових, фінансових, полі-
тичних, державних, культурних та інших ідей, принципів, зв’язків, 
цінностей, норм, інститутів, відносин, сфер життєдіяльності люди-

редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : 
Право, 2017. 560 с 

268 Кормич Б. А. Глобалізація адміністративного права та митне зако-
нодавство. Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. 
ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), І. В. Сафін (заст. голов. ред.), Т. В. Аве-
рочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.]; НУ «ОЮА", ГО «МА Святий Мико-
лай". Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. № 5. C. 17–29. 

269 Батанов О. В. Муніципальне право в умовах глобалізації. Часопис 
Київського університету права. 2013. № 3. С. 84–88; Стрільчук В. А. Муніци-
пальне право в умовах глобалізації: до постановки проблеми. Сучасні тенден-
ції розбудови правової держави в Україні та світі: Зб. наук. ст. за матеріалами 
ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 14 травня 2015 р.) / Мін-во освіти і 
науки України ; Жит. нац. агроекологічний ун-т. Житомир : Вид. Євенок О. О., 
2015. С. 42–44. 

270 Батанов О. В. Тенденцiї розвитку мунiципального права в умовах 
глобалiзацiї. Вісник Південного регіонального центру Національної академії 
правових наук України. 2016. № 9. С. 22. 
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ни, що призводить до посилення суперечливої взаємодії та взаємо-
залежності систем та підсистем суспільства, ускладнення й не про-
гнозованості суспільного розвитку і має наслідком створення єди-
ного світового економічного, правового, політичного, інформацій-
ного, культурного простору й світових органів економічного та 
політичного управління271. 

Маючи планетарний масштаб, глобалізація з характерною їй 
контраверсійністю доволі неоднозначно впливає на різні аспекти 
існування та розвитку окремого індивіда, територіальної громади, 
суспільства та держави. Така неоднозначність виражена через од-
ночасне створення як позитивних, так і негативних тенденцій, які 
також безпосередньо стосуються сфери публічно-правового управ-
ління. Зокрема, до загрозливих факторів, детермінованих процеса-
ми глобалізації і які мають явно виражений публічно-правовий 
зміст, варто зарахувати: втрату національної ідентичності; послаб-
лення державного суверенітету; підвищення активності транснаці-
ональних корпорацій на міжнародній арені і, як наслідок, їх здат-
ність впливати на здійснення економічної, соціальної політики 
окремих держав всупереч їх національним інтересам; посилення 
економічної залежності між державами; підвищення рівня незакон-
ної міграції; збільшення кількості збройних конфліктів, терористи-
чних загроз; посилення соціальної, економічної нерівності тощо. 
Коли позитивними є: створення сприятливих умов для інтегровано-
го, інноваційного, збалансованого економіко-соціо-екологічного 
розвитку; посилення міжкультурних, міжнаціональних зв’язків; 
гуманізація права; гармонізація права; екологізація права; визнання 
основних правових цінностей; зменшення кількості правових колі-
зій, які трапляються при застосуванні міжнародно-правових норм 
та норм національного законодавства; прагнення виробити загаль-
ні, всеосяжні підходи до права; розширення змісту суб’єктивних 
прав особи через посилення акценту на екологічну, соціальну та 
економічну сфери життєдіяльності, вдосконалення механізму їх 
забезпечення тощо.  

Вартою уваги обставиною, яка відіграє визначальну роль у 
діалектиці взаємозв’язку між глобалізацією, концепцією стійкого 
(збалансованого) розвитку та правами людини, зокрема й муніци-
пальними права особистості, є закономірність, відповідно до якої в 

271 Удовика Л. Г. Правова система України: глобалізаційні транс-
формації: монографія / Запоріжжя: КСК-Альянс, 2014. С. 270 
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глобалізованому світі змінюються онтологічні засади життя люди-
ни, які стосуються передусім ідеального буття (в розумінні так 
званої нової онтології за Н. Гартманом). Сьогодні відбувається 
переоцінка потреб та інтересів людини з урахуванням ідей стійкого 
(збалансованого) розвитку як моделі, що здатна найефективніше 
протистояти негативним тенденціям глобалізації, про які було за-
значено вище.  

Справді, законодавство провідних країн усталеної демократії 
уже не перше десятиліття спрямоване на формування ідеологічної 
та нормативної основ для розвитку та врегулювання суспільних 
відносин з урахуванням принципу стійкого (збалансованого) роз-
витку. Вказаний принцип стосується базових, основоположних 
засад майбутнього розвитку кожної людини, локальної спільноти, 
людства загалом. Він відчутно впливає на розвиток системи прав і 
свобод людини і громадянина, механізму їх забезпечення, стосую-
чись тріади одних із найважливіших сфер її життєдіяльності – еко-
номічної, соціальної та екологічної. Мова йде про пошук та запро-
вадження оптимальної моделі ефективної реалізації людьми своїх 
можливостей, забезпечення потреб сьогодення з одночасним ура-
хуванням потреб майбутніх поколінь. 

Варто зазначити, що Україна також приєдналася до глобаль-
ного процесу забезпечення концепції стійкого (збалансованого) 
розвитку. Адже наша держава задекларувала своє бажання сповіду-
вати ідеї та принципи стійкого розвитку ще наприкінці ХХ століт-
тя, а саме на конференції в Ріо-де-Жанейро у 1992 році, підписавши 
Декларацію Ріо та Програму дій «Порядок денний на 21 століття».  

Актуальними сьогодні є «нові» орієнтири загально цивіліза-
ційного розвитку на період з 2015 до 2030 року, які були сформу-
льовані у підсумковому документі Саміту ООН зі стійкого розвит-
ку, що відбувся у Нью-Йорку у вересні 2015 року в рамках 70-ї 
сесії Генеральної Асамблеї ООН під назвою «Перетворення нашого 
світу: порядок денний у сфері стійкого розвитку до 2030 року»272. 
Вказаний документ закріпив 17 Цілей Сталого Розвитку (далі ЦСР).  

Підтримуючи проголошені вказаною резолюцією Генераль-
ної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй глобальні цілі стійкого 
розвитку до 2030 року та результати їх адаптації з урахуванням 

272 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
Режим доступу: https:// sustainabledevelopment.un.org/ post2015/ 
transformingourworld 
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специфіки розвитку безпосередньо України, викладені у Націона-
льній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», Президент Украї-
ни Указом «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 
року» від 30 вересня 2019 року № №722/2019 постановив забезпе-
чувати дотримання таких Цілей стійкого розвитку України на пері-
од до 2030 року як: 1) подолання бідності; 2) подолання голоду, 
досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і спри-
яння сталому розвитку сільського господарства; 3) забезпечення 
здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у 
будь-якому віці; 4) забезпечення всеохопної і справедливої якісної 
освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя 
для всіх; 5) забезпечення гендерної рівності, розширення прав і 
можливостей усіх жінок та дівчат; 6) забезпечення доступності та 
сталого управління водними ресурсами та санітарією; 7) забезпе-
чення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел 
енергії для всіх; 8) сприяння поступальному, всеохопному та ста-
лому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та 
гідній праці для всіх; 9) створення стійкої інфраструктури, сприян-
ня всеохопній і сталій індустріалізації та інноваціям; 10) скорочен-
ня нерівності; 11) забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкос-
ті й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів; 12) забез-
печення переходу до раціональних моделей споживання і вироб-
ництва; 13) вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною 
клімату та її наслідками; 14) збереження та раціональне викорис-
тання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розви-
тку; 15) захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раці-
ональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба 
з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) 
процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізнома-
ніття; 16) сприяння побудові миролюбного и відкритого суспільст-
ва в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуд-
дя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на 
широкій участі інституцій на всіх рівнях; 17) зміцнення засобів 
здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства 
в інтересах сталого розвитку. Вони повинні бути орієнтирами для 
розроблення проєктів прогнозних і програмних документів (в муні-
ципально-правовому контексті такими документами є Стратегії 
розвитку територіальних громад), проєктів нормативно-правових 
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актів для забезпечення збалансованості економічного, соціального 
та екологічного вимірів сталого розвитку України. 

Також відповідно до положень вказаного Указу, стійкий роз-
виток визначається як єдино можливий шлях розвитку вітчизняної 
економіки та суспільних інститутів задля забезпечення зростання 
рівня та якості життя громадян, а також додержання конституцій-
них прав і свобод людини273. Тобто нормативно визнається та за-
кріплюється взаємозв’язок між концепцією стійкого (збалансовано-
го) розвитку та забезпеченням прав людини.  

Закріплюючи на конституційному рівні основні громадян-
ські, політичні, економічні, соціальні, екологічні, культурні права 
та свободи людини та громадянина, намагаючись послідовно та 
системно вдосконалювати нормативно-правовий механізм їх забез-
печення, держава активно сприяє втіленню ЦСР 2030 не тільки на 
рівні національному, але й локальному, муніципалізуючи вказані 
вище 17 ЦСР 2030. Ця теза наштовхує на запитання, як же консти-
туційна регламентація прав і свобод людини і громадянина стосу-
ється муніципально-правових основ забезпечення стійкого (збалан-
сованого) розвитку, а також забезпечення безпосередньо муніципа-
льних прав особистості? 

Треба зазначити, що такий взаємозв’язок відбувається. 
І побачити його можливо, якщо поглянути на галузеву категорію 
«муніципальні права» власне через конституційний рівень їх об-
ґрунтування274. 

Як слушно зауважує професор М. О. Баймуратов, формуван-
ня своєрідного «дерева» інтересів індивідуума на локальному рівні 
соціуму «приземляє» права людини із загальнодержавного на лока-
льний рівень соціуму, тобто «муніципалізує» їх у контексті 
прив’язки до природних потреб і устремлінь людини та їх реаліза-
ції в рамках локального муніципального соціуму – територіальної 

273 Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ 
Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text 

274 Місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних державах: порів-
няльно-правові аспекти: монографія / за загальною редакцією доктора юриди-
чних наук, професора О. В. Батанова, доктора юридичних наук, професора 
О. В. Марцеляка, доктора юридичних наук, професора А. Берлінгуера. Київ: 
ОСНОВА, 2020. С. 611 
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громади275. Муніципальні права і свободи у своїй нормативній ос-
нові мають конституційний зміст та конституційний рівень юри-
дичного закріплення. Проте варто наголосити, що взаємозв’язки і 
залежності між вказаними інститутами демократії не обмежуються 
відносинами детермінованості, зумовленості муніципальних прав і 
свобод конституційними правами і свободами в рамках механізму 
конкретизації останніх до рівня галузевих форм вираження свободи 
особистості276. Загальні конституційні права у місцевому самовря-
дуванні трансформуються в спеціальні суб’єктивні права та 
обов’язки, характеризувати які можна лише з урахуванням мети 
вступу особи у правовідносини у сфері місцевого самоврядування 
та їх об’єкта – питань місцевого значення. В основі таких правовід-
носин лежить муніципальна правосуб’єктність277. 

Муніципалізація ідей стійкого (збалансованого) розвитку є 
наслідком відображення внутрішньо узгодженого, релевантного 
взаємозв’язку ЦСР потребам локальної території, територіальної 
громади, а також потребам конкретної особистості, які часто вира-
жаються саме через реалізацію та муніципальних прав особи. Клю-
чові ідеї стійкого (збалансованого) розвитку не тільки якісно та 
відповідно кількісно оновлюють зміст категорії інтересу в місцево-
му самоврядуванні, вони також екзистенційно скеровують його у 
проспективному напрямку позитивного розвитку, оскільки вима-
гають від суб’єктів муніципального права в повсякденній діяльнос-
ті при розв’язанні нагальних проблем сьогодення одночасно врахо-
вувати інтереси майбутніх поколінь. 

Власне ідеї збалансованого розвитку, акцентуючи увагу на 
необхідності підвищення відчуття власної відповідальності, вима-
гають переосмислення жителями-членами територіальних громад 
екзистенційних основ свого існування як суб’єкт-об’єкту в місце-
вому самоврядуванні. Вони сприяють виробленню відповідального, 
зрілого погляду на локальну територію не тільки як на простір, в 
якому можна задовольнити свої економічні, соціальні, політичні та 

275 Баймуратов М. Феноменологія муніципальних прав людини. Місце-
ве самоврядування та регіональний розвиток в Україні. 2013. № 1. С. 54-55. 

276 Погорілко Віктор Федорович. Вибрані праці. До 75-річчя від дня на-
родження / відп. ред. академік НАН України Ю. С. Шемшученко. – К.: Юри-
дична думка, 2013. С. 348. 

277 Батанов О. В. Муніципальне право України. Підручник: Харків:  
Одіссей, 2008. С. 224. 
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інші потреби та інтереси, реалізовувати передбачені законодавст-
вом можливості, але і дають змогу поглянути на локальну терито-
рію як на унікальне середовище, територію проживання, від еколо-
гічних властивостей якої безпосередньо залежить здоров’я кожної 
особи, здоров’я її рідних та близьких, врешті-решт здоров’я насту-
пних поколінь. 

З огляду на зазначене вище, можна дійти висновку, що муні-
ципально-правовий вимір концепції стійкого (збалансованого) роз-
витку створює сприятливі умови для оновленого фокусування на 
окремих аспектах забезпечення та реалізації муніципальних прав 
людини. Що більше, можна спостерігати системний взаємозв’язок 
між такими елементами як «стійкий (збалансований) розвиток – 
інтерес в місцевому самоврядуванні – муніципальні права особи». 
Отже, від реалізації на локальному рівні взятих світовим співтова-
риством зобов’язань, об’єктивованих у 17 ЦСР 2030, залежить та-
кож ефективність функціонування механізму забезпечення муніци-
пальних прав особистості. 

Муніципально-правовий вимір концепції стійкого (збалансо-
ваного) розвитку створює сприятливі умови для оновленого фоку-
сування на окремих аспектах забезпечення та реалізації муніципа-
льних прав людини і громадянина. На основі зазначеного, можна 
спостерігати наявний системний взаємозв’язок між такими елемен-
тами як «стійкий (збалансований) розвиток – інтерес в місцевому 
самоврядуванні – а також муніципальні права особи». 

Методологічно виправданим і таким, що дає змогу наглядно 
продемонструвати діалектику взаємозв’язку та взаємозалежності 
між досягненням ЦСР 2030 та одночасним вдосконаленням систе-
ми, а також механізму реалізації муніципальних прав особистості, є 
підхід, згідно з яким демонструється вплив загрозливих викликів та 
тенденцій глобалізації на людину як жителя тієї чи іншої території, 
члена локальної спільноти (територіальної громади), її правовий 
статус. 

Однією із таких глобальних загроз є явище бідності, яке  
істотно впливає на права і свободи людини, зокрема можливість їх 
реалізації. Не випадково Ціллю №1 Порядку денного ХХІ століття 
є подолання бідності в усіх її формах. Дійсно, між явищем бідності, 
правами людини та місцевим самоврядуванням існує прямий взає-
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мозв’язок278. Бідність зумовлює невиконання, порушення основних 
прав людей. Не рідко вона є однією із домінуючих причин позбав-
лення прав на освіту, на участь у прийнятті суспільно важливих 
рішень, права на відпочинок, на участь у громадському житті тощо. 
Як зазначено у Віденській декларації та Програмі дій, прийнятій на 
Всесвітній конференції з прав людини 25 червня 1993 року279, 
крайня бідність і соціальна ізоляція є образою людської гідності. 
Саме тому необхідно вжити термінових заходів для досягнення 
кращого усвідомлення крайньої бідності та її причин, зокрема ті з 
них, які пов’язані з проблемою розвитку, з метою заохочення прав 
людини найбідніших верств населення, викорінення крайньої бід-
ності та соціальної ізоляції і заохочення користування результата-
ми соціального прогресу. Необхідно максимально сприяти участі 
найбідніших верств населення в процесі прийняття рішень в грома-
ді, в якій вони живуть, у заохоченні прав людини і зусиллях у боро-
тьбі з крайньою бідністю» (пункт 25). 

Утім варто розрізняти бідність соціальну від бідності за до-
ходами280. Адже явище бідності стосується не тільки обмежень, 
обумовлених відсутністю доходів, але і відсутністю належних умов 
для повноцінного життя. Як, наприклад, у разі, коли поганий стан 
здоров’я не дає змоги людям брати участь в прийнятті суспільно 
важливих рішень, що стосуються індивідуальних та колективних 
потреб та інтересів, або у разі неможливості користуватися правом 
самостійно визначати власний життєвий шлях. 

Наводячи перелік важливих прав людини, від реалізації яких 
також залежить ефективність боротьби з бідністю, а саме права на 
охорону здоров’я, права на освіту, на гідну працю, права на забез-
печеність житлом, достатнє харчування, особисту безпеку, рівний 

278 Стрільчук В. А. Бідність як проблема реалізації прав людини: муні-
ципально-правовий аспект. Вісник Чернівецького факультету Національного 
університету «Одеська юридична академія»: збірник наукових статей. Чер-
нівці, 2018. № 4. С. 182–193. 

279 Віденська декларація та Програма дій ООН; Декларація, Міжнарод-
ний документ від 25.06.1993. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/ 
laws/show/995_504/page 

280 Доклад о развитии человека за 2003 год. Цели в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия: межгосударственная догово-
ренность об избавлении человечества от нищеты. Издано по заказу Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Минск «Юнипак» 
2003 г. С. 27. 
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доступ до правосуддя, право на участь у громадському та політич-
ному житті, окремі науковці цілком справедливо зазначають, що 
ліквідація бідності є невід’ємним елементом у просуванні та реалі-
зації розвитку людини, яке по суті є комплексним уніфікованим 
суб’єктивним правом. Право на розвиток можна розглядати як век-
тор різних прав, серед яких право на харчування, право на доступ 
до медичних послуг, право на освіту, право на забезпечення жит-
лом та інших економічних, соціальних, культурних, цивільних і 
політичних прав разом з економічним розвитком. Право на розви-
ток буде виконуватися тільки у тому разі, якщо всі права людини 
будуть виконуватися, або якщо принаймні одне право буде викону-
ватися, а інші права не будуть порушуватися281.  

Вочевидь, бідність є не тільки глобальною проблемою людс-
тва, а й локально вираженою проблемою, яка негативно впливає на 
можливість територіальної громади, її жителів реалізовувати весь 
комплекс властивих їм індивідуальних, а також колективних прав. 
З огляду на це, майбутній вектор розвитку муніципальних прав 
людини повинен враховувати побудову дійсно ефективного механі-
зму реалізації та забезпечення прав людини на муніципальному 
рівні, а також доповнення системи вказаних прав правом територі-
альної громади, кожного жителя-члена територіальної громади на 
розвиток, в основі якого закладатимуться ідеї власне стійкого (зба-
лансованого) розвитку. 

Насправді кожному із регіонів України властиве тією чи ін-
шою мірою явище бідності, яке має загрозливі тенденції та прояви. 
Саме органи місцевого самоврядування мають найкращі можливос-
ті для того, щоб виявляти на місцях людей, які живуть у бідності, 
та спрямовувати на їхні потреби ресурси й послуги, що допомо-
жуть цим людям долати її. Відповідальність органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування за надання місцевих основних пос-
луг, таких як наприклад водопостачання і санітарія, робить їх клю-
човими партнерами у досягненні ЦСР 2030. Безперечно, досягти 
такого результату можливо за умови проведення якісної реформи 
місцевого самоврядування в Україні з таким формуванням дійсно 

281 Сенгупта А. Право людини на розвиток : доповідь незалежного екс-
перта з питань захисту прав людини. Режим доступу: 
www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/78e0cb0e6e6ea624c1256961004f7a98/ 
$FILE/G0015327.pdf 
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фінансово самодостатніх територіальних громад, в основі розвитку 
яких будуть закладені ідеї стійкого (збалансованого) розвитку. 

Наступним важливим питанням, яке потрібно розкрити в 
контексті досягнення мети пропонованого дослідження, є висвіт-
лення впливу процесу урбанізації на муніципальні права особи, 
особливості їх реалізації. 

У 2008 році, вперше в історії, міське населення перевищило 
чисельність сільського за світовими показниками. Ця віха ознаме-
нувала появу нового так званого «міського тисячоліття», і до 2050 
року очікується, що дві третини населення світу будуть жити саме 
в містах. Оскільки більш ніж половина людства живе в містах, а 
кількість міських жителів зростає майже на 73 мільйони щороку, 
вважається, що міські райони сягатимуть 70 відсотків світового 
валового внутрішнього продукту і для багатьох сприятимуть еко-
номічному зростанню та процвітанню 282. 

Така ситуація засвідчує інтенсифікацію процесів урбанізації, 
яка, між іншим, є однією із ознак глобалізації. Разом із економіч-
ними перспективами, урбанізація детермінує збільшення кількості 
екологічних проблем, які негативно позначатимуться на жителях 
урбанізованих міст, а також мешканцях населених пунктів, межую-
чих з ними територій, створюючи загрозу їх правам та свободам.  

Варто зауважити, що в Україні загальна чисельність наявно-
го населення в регіонах станом на 1 січня 2019 року сягає 42153201 
осіб. Питома вага у загальній чисельності міського населення – 
69,41 відсотків, коли сільського – 30,59 відсотків відповідно283. 
Тобто чисельність міського населення вдвічі перевищує чисель-
ність сільського населення. Такі показники підтверджують той 
факт, що процеси урбанізації активно діють в межах міст України. 

У зв’язку із цим, негативні прояви глобальної екологічної 
кризи особливо відчутно виражені в таких адміністративно-
територіальних одиницях, як в містах та мегаполісах. Саме тому 
перед їх жителями та органами і посадовими особами публічної 
влади виникає вкрай серйозне й водночас невідкладне питання – як 
найефективніше мінімізувати негативні наслідки екологічної кризи, 
зокрема такі як виснаження водних джерел, забруднення повітря, 

282 Sustainable cities and human settlements. Режим доступу: 
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainablecities 

283 Чисельність наявного населення України на 1 січня 2019 року. Дер-
жавна служба статистики України. Київ. 2019. С. 5. 
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водних басейнів, поширення інших форм забруднення тощо. Від 
цього залежить не тільки якість, але й тривалість життя людей, 
майбутнє прийдешніх поколінь. 

Тому одним із найважливіших зобов’язань, яке взяли на себе 
учасники-підписанти Європейської хартії міст ІІ (Маніфест нової 
урбаністики), є розвиток міської екології, який вимагає орієнтації 
міст на шлях стійкого (збалансованого) розвитку. Такі кроки пот-
ребують понизити рівень екологічної дії з боку міст, зберігати їх 
природні ресурси, підтримувати і розвивати біорозмаїття, організу-
вати загальний доступ до громадських структур і їх мереж, ставля-
чи енергоефективність (п. 49 Хартії). Забруднення повітря, шум, 
відсутність безпеки на дорогах, дроблення простору внаслідок вто-
ргнення інфраструктур, збиток міському ландшафту змушують 
забезпечити такий розвиток для громадян, який насамперед врахо-
вуватиме людський інтерес. 

Не випадково значна частина ЦСР 2030 як стратегічно важ-
ливого плану майбутнього поступу людства, локальної спільноти, 
кожної окремо взятої людини безпосередньо стосується екологічної 
сфери життєдіяльності, відновлення та розвитку екосистеми як 
найважливішої умови людського існування. Зокрема, серед таких 
цілей варто виокремити: Ціль № 6 «Чиста вода та належні санітарні 
умови»; Ціль № 7 «Відновлювальна енергія»; Ціль № 13 «Боротьба 
зі зміною клімату»; Ціль № 15 «Збереження екосистем суші» тощо.  

Звичайно, що інші ЦСР 2030 також враховують екологічний 
фактор, тобто опосередковано залежать від показників розвитку 
екологічної складової. Взяти хоча б, для прикладу, Ціль № 11 
«Стійкий розвиток міст та спільнот», досягнення якої найчастіше 
залежить від ефективної діяльності суб’єктів місцевого самовряду-
вання. Оскільки на виконання вказаної цілі спрямовано низку зав-
дань, які стосуються показників навколишнього природного сере-
довища: 1) мінімізація негативного екологічного впливу міст, через 
приділення особливої уваги якості повітря і управлінню перероб-
кою відходів; 2) забезпечення загального доступу до зелених зон та 
місць громадського відпочинку, особливо жінок, людей похилого 
віку та людей з обмеженими можливостями; 3) підтримка позитив-
них екологічних зв’язків між містами, передмістями та сільськими 
місцевостями; 4) збільшення до 2020 року кількість міст та посе-
лень людей, що прийняли та впровадили заходи для підвищення 
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ефективності використання ресурсів, пом’якшення наслідків змін 
клімату та адаптації до таких змін. 

Як засвідчує позитивно апробований зарубіжний досвід дія-
льності муніципалітетів провідних країн, органи місцевого само-
врядування здійснюють вагомий внесок в реалізацію ЦСР 2030, в 
реалізацію вказаних вище цілей безпосередньо на муніципальному 
рівні і які стосуються екологічної сфери життєдіяльності жителів-
членів відповідних муніципалітеті, тим самим сприяють забезпе-
ченню їх екологічних прав. Підтвердженням тому слугують звіти, 
опубліковані муніципалітетами різних країн, які намагаються мак-
симально покращити екологічні показники проживання для своїх 
мешканців відповідно до задекларованих ЦСР 2030284.  

Кожна особа, як житель-член територіальної громади, як 
власне й територіальна громада загалом має невід’ємне право на 
безпечне для життя та здоров’я довкілля. Виражатиметься це право 
у тому: 1) кожний житель територіальної громади повинен мати 
можливість проживати у такому навколишньому середовищі, яке 
цілковито відповідає вимогам екологічної безпеки; 2) мати можли-
вість звернутися про сприяння в реалізації права на безпечне дов-
кілля до органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо 
в їх компетенції розв’язання порушених у зверненнях питань; 
3) також мати можливість вимагати від інших жителів територіаль-
ної громади дотримання правил, спрямованих на забезпечення без-
печного для життя та здоров’я довкілля. 

Перспективними положеннями щодо їхнього майбутнього 
врахування в нормативно-правових актах муніципально-правового 
змісту, які стосуються врегулювання відносин у сфері забезпечення 
муніципальних прав особистості, а надто жителів міського насе-
лення України, на які також впливають різноаспектні процеси ур-
банізації, є Європейська хартія захисту прав людей у містах285, яку 

284 Sydney 2030. Green Environmental Sustainability Progress Report 
January to June 2018: https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/ assets/ 
pdf_file/0004/304762/Green-Report-January-to-June-2018.pdf; Локалізація По-
рядку денного до 2030 року в Баркарені (Португалія): http://localizingthesdgs. 
org/ library/view/342; Voluntary Local Review New York City’s Implementation of 
the 2030 Agenda for Sustainable Development July 2018: https: 
//www1.nyc.gov/assets/international/downloads/pdf/NYC_VLR_2018_FINAL.pdf. 

285European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City. 
Режим доступу: https://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/european-charter 
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визнали та схвалили представники муніципалітетів понад 180 країн 
світу.  

Першочерговою метою підписантів вказаної Хартії було  
прагнення зробити муніципалітети доступнішими та ефективніши-
ми в питаннях забезпечення муніципальних прав жителів міського 
населення. Хартія стала результатом підготовчого процесу, що 
розпочався ще в 1998 році в м. Барселона, після конференції «Міста 
за права людини». Така конференція була організована для відзна-
чення 50-річчя Загальної декларації прав людини. Сотні мерів взя-
ли участь у вказаному заході, об’єдналися в питанні посилення 
політичного визнання та сприяння захисту прав людей у містах. 
Таким чином міста-учасниці прийняли «Барселонські зобов’я-
зання», що визначили дорожню карту, спрямовану на розробку в 
майбутньому політичного документу, який сприяв би повазі, захис-
ту та реалізації прав людей на місцевому рівні в Європі. 

Місто є колективним простором, що належить усім, хто в 
ньому проживає. Жителі міста мають право на умови, які дозволя-
ють власний політичний, соціальний та екологічний розвиток, вра-
ховуючи принцип солідарності. Муніципальна влада всіма доступ-
ними способами заохочує поважати гідність, а також сприяти якос-
ті життя мешканців міст (стаття 1 Хартії). Міста зобов’язані роз-
робляти таку соціальну політику, яка спрямована, передусім, на 
найбільш знедолені верстви, відхиляючи будь-яку форму винятків, 
відстоюючи гідність людини, рівність її прав (стаття 12 Хартії). 

Стаття 17 Хартії закріплює право на здоров’я: муніципальна 
влада заохочує рівний доступ усіх громадян до медичної та профі-
лактичної медичної допомоги. Муніципальна влада приймає всі 
необхідні ініціативи з питань охорони здоров’я з особливим поси-
ланням на заходи профілактичного та активного втручання, де це 
необхідно. Міста, що підписали Хартію, своїми діями у сферах 
економіки, культури та соціального планування міст сприяють 
зміцненню здоров’я всіх їх мешканців за їхньої активної участі.  

Право на навколишнє середовище регламентується статтею 
18 Хартії, зміст якого такий: 1) жителі мають право на безпечне 
середовище, яке виражатиме стійкий баланс між промисловим роз-
витком та довкіллям; 2) для цього муніципальна влада вживає за-
побіжних заходів, реалізовуючи політику запобігання забрудненню 
(зокрема політику шумового забруднення); сприяє енергозбере-
женню, переробці або повторному використанню твердих побуто-
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вих відходів; поширює і захищає зелені зони міст; 3) Муніципальна 
влада здійснює дії, необхідні для того, щоб жителі міст цінували та 
дбали про сільську місцевість, що оточує їхнє місто. Водночас вона 
дає змогу консультуватися жителям щодо будь-яких змін, що сто-
суються відповідного ландшафту; 4) Муніципальна влада розроб-
ляє конкретні стратегії навчання для презентації теми охорони на-
вколишнього природного середовища, які особливим чином спря-
мовані на таку вікову категорію як діти. 

Думається, зазначені вище положення повинні також віднай-
ти формальне вираження як у програмних, стратегічно-планових 
документах муніципально-правового змісту (Муніципальних стра-
тегіях стійкого (збалансованого) розвитку), так і в поточному муні-
ципальному законодавстві. 

В підсумку варто зазначити, що процеси глобалізації та між-
державної інтеграції різноаспектно й водночас доволі інтенсивно 
впливають на такий важливий інститут муніципального права, як 
муніципальні права особистості. Констатація відповідного впливу 
вимагає активного запровадження на рівні функціонування місце-
вого самоврядування, зокрема через нормативно-правове визнання 
та закріплення, ідей стійкого (збалансованого) розвитку. Адже від-
повідна концепція, як відповідь на загрозливі тенденції глобаліза-
ції, які сьогодні також посягають на муніципально-правовий статус 
особистості, можливості в реалізації жителями-членами територіа-
льних громад своїх індивідуальних та колективних прав, стає тією 
парадигмою, що здатна мінімізувати вплив такого роду негативних 
тенденцій, а подекуди й взагалі його унеможливити. А отже, з ура-
хуванням процесів глобалізації та міждержавної інтеграції, система 
муніципальних прав і свобод особистості, як власне й механізм їх 
забезпечення, повинні розвиватися та вдосконалюватися передусім 
з урахуванням ідей стійкого (збалансованого) розвитку.  
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2.3. МУНІЦИПАЛЬНА ЛЮДИНА: ПАРАМЕТРАЛЬНІ  
ОЗНАКИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ В МЕЖАХ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 

 
 

Дослідження феноменології муніципальної людини у вітчиз-
няному правознавстві не проводилось, бо людина завжди вважа-
лась безпосереднім атрибутом держави, тому її інтереси розгляда-
лись лише в контексті державно організованого суспільства, його 
об’єктивних потреб та стратегічних запитів. Однак треба наголоси-
ти на тому, що в західній правовій науці антропологічна проблема-
тика таки була закріплена, починаючи з періодів ранньої християн-
ської моралі та етики, Відродження, а потім і становлення гуманіс-
тичних засад періоду феодалізму і капіталізму, враховуючи буржу-
азні революції в Європі – Нідерландах, Англії, Франції, а також в 
США. В теоретичній контекстуалізації на становлення досліджува-
ної проблематики здійснили вплив антропоцентристські та ірраціо-
налістські філософські концепції кінця XIX століття.  

Проблематика прав людини, що набула основоположного і 
стрижневого значення в становленні демократичної правової дер-
жавності та демократизації становлення і функціонування сучасно-
го міжнародного правопорядку у другій половині ХХ ст., і отже, 
проблематика антропологізації права, зберегли своє особливе зна-
чення і на початку ХХI ст. Істотний вплив на об’єктивізацію та 
актуалізацію проблематики антропологізації права здійснив розви-
ток феноменології локальної демократії у формі місцевого самов-
рядування, – починаючи від Магдебурзького права, і закінчуючи 
муніципальною революцією ХХ ст. в державах Західної Європи, 
що є членами Європейського Союзу.  

Критично осмислені положення, аргументи та висновки що-
до актуальних питань юридичної антропології, враховуючи й про-
блематику формування феноменології муніципальної людини та її 
прав і параметральних ознак, містяться в працях і вітчизняних, і 
зарубіжних учених різних історичних епох з: – історії: 
Б. Андрушківа, Т. Вівгарина, П. Ігнатенка, М. Картавого, Н. Ко-
рабльова, О. Кульчицького, І. Лисяк-Рудницького, Л. Мяснікова, 
А. Нехашкіна, С. Пролєєва, Б. Цибалістого, Д. Чижевського, 
В. Шамрая, А. Шевцова, М. Шлемкевича, О. Фісуна, О. Чаплигіна, 
М. Юрія та ін.; – етнокультурології: М. Костомарова, Л. Гумільова, 
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Б. Цимбалістого, О. Нельги та ін.; – політології: А. Авілова, 
М. Андріанова, А. Андрєєва, К. Гаджиєва, І. Дубова, І. Кресіної, 
Л. Кормич, О. Мітіна, М. Назарова, С. Наумкіної, В. Петренка, 
О. Шестопалова та ін.; – психології: М. Варія, Г. Дилигінського, 
А. Фурмана, Є. Шестопалова та ін.; – філософії: В. Горського, 
Н. Мозгової, І. Огородник, М. Поповича, В. Табачковського, 
Ю. Федіва, Г. Горака, Р. Додонова, В. Жадько, Т. Ящука та ін.; – 
філософії права і правознавства: Д. Андреєва, М. Баймуратова, 
Р. Байніязова, О. Балинської, О. Батанова, В. Вовк, О. Грищук, 
Є. Копельців-Левицької, М. Козюбри, А. Колодія, Ю. Лободи, 
С. Максимова, Д. Мєняйлова, О. Мордовцевої, Ю. Оборотова, 
М. Орзіх, О. Омельчука, В. Погорілка, А. Романової, П. Рабіновича, 
С. Сливки, В. Синюкової, А. Токарської, І. Яковюка та ін. 

До класичних праць з юридичної антропології належать ро-
боти відомих зарубіжних вчених-юристів, антропологів, соціологів: 
Ф. фон Бенда-Бекманна, М. Блока, Ф. Боаса, Ф. Броделя, Г. Бутуля, 
Т. Гайгера, Ж. Ле Гоффа, Дж. Гріффітса, П. Динцельбахера, 
Ж. Дюбі, Ж. Карбонье, К. Леві-Стросса, Б. Малиновського, 
Р. Мандру, Д. І. Мейєра, С. Е. Меррі, Г. Моргана, С. Ф. Мура, 
X. Ортега-і-Гассета, А. Р. Редкліфа-Брауна, Н. Рулана, Г. Дж. Сам-
нер-Мена, Т. Телленбаха, Р. Шпранделя, Л. Февра, Д. Філда та ін. 

Вважаємо, що наявність великої кількості вчених-фахівців з 
різних напрямків суспільних знань, що досліджували доктринальне 
супроводження і забезпечення досліджуваної проблематики, підт-
верджує не тільки її особливу складність, комплексність та систем-
ність, а і надає їй об’єктивний та актуальний характер. 

Отже розглядаючи появу феноменології муніципальної лю-
дини, що виникає на стику права і соціуму, права і людини, індиві-
дуального і колективного, приватного та публічного, – тобто в ме-
жах науки про людину і соціум – у межах юридичної антрополо-
гії, – можна стверджувати, що, по-перше, проблематика становлен-
ня муніципальної людини є однією з центральних в правознавстві; 
по-друге, вона має свою історичну ретроспективу, що пов’язано зі 
становленням, розвитком і вдосконаленням гуманістичних і гума-
нітарних тенденцій в державотворенні і правотворенні, що прак-
тично проявилося в становленні юридичної антропології; по-третє, 
в основі появи феноменології муніципальної людини лежать відно-
сини держави, локального соціуму і людини, що перебувають як в 
правовому, так й позаправовому (за межами державно-правового 
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впливу) просторі, коли людина функціонує в межах місцевого са-
моврядування та продукує свої екзистенційні інтенції, потреби, 
устремління, інтереси та демонструє свої атитюди; по-четверте, її 
становлення безпосередньо детерміновано становленням і розвит-
ком системи місцевого самоврядування спочатку в рамках націона-
льної держави, а потім його вдосконаленням в рамках міждержав-
ної економічної, політичної і правової інтеграції держав; по-п’яте, 
вона реалізується не тільки в державотворчих процесах, а й актив-
но розвивається в процесах становлення і розвитку громадянського 
суспільства. 

Для формування феноменології муніципальної людини важ-
ливе значення має визначення людської спільноти та її членів, що 
функціонують у рамках громадянського суспільства, що теоретич-
но визначається як правовою, так й політичною наукою з застосу-
ванням оригінальних підходів, які розглядають його не тільки як 
інституційний, а й як поведінково-діяльнісний (антропологічний) 
феномен.  

Варто зазначити, що в суспільно-політичній та правовій док-
тринах існує низка інтерпретацій громадянського суспільства, які 
часто перебували в суперечності, бо в своїй контекстуалізації вони 
спираються на різні принципи його формування та різні параметра-
льні ознаки. Отже, не можна говорити, що є класичне дефінітивне 
визначення громадянського суспільства. Багато в чому це 
пов’язано з тим, що сама ідея громадянського суспільства виникла 
як різновид утопії «самообмеження» і вбирала в своє коло безліч 
діяльнісно-функціональних форм демократії, а також дуже складну 
та суперечливу систему громадських, соціальних і політичних 
прав, більшість з яких або існували лише в деклараціях держави, 
або реалізовувались в мінімальному розмірі. Саме тому основопо-
ложні норми-принципи громадянського суспільства – права люди-
ни (особистості), право на недоторканність приватного життя, на 
створення добровільних асоціацій, формалізована законність, плю-
ралізм, публічність, свобода підприємництва – часто тлумачились і 
розумілись по-різному, вважаючи або на політичні погляди, або на 
соціальний стан людини, що їх продукувала. Зокрема, бачення гро-
мадянського суспільства Дж. Локком, Ш. Монтеск’є, А. Фер-
гюсоном та А. де Токвілем істотно відрізняються не тільки різним 
розумінням його природи, а й ступенем його узагальнення в кон-
текстуалізації прояву та функціонування. 
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Англійський політичний діяч та філософ XVII cт. Дж. Локк, 
сповідуючи пріоритет державотворчих настанов, розглядав грома-
дянське суспільство як синонім термінів «політичне суспільство» 
або «держава», а також розробив концепцію природного стану, в 
якій вже закладено всі основні риси сукупності найрізноманітні-
ших форм життя, яку пізніше будуть називати «громадянським 
суспільством»286. Уже відтоді політична складова громадянського 
суспільства була рельєфною його ознакою, що, з одного боку, де-
монструвала існування та функціонування такого суспільства в 
межах державно організованого соціуму, у системі владних право-
відносин, а з іншого – визнавала можливість його існування і поза 
державними відносинами в повсякденному існуванні та життєдія-
льності людини, особливо в контекстуалізації задоволення нею 
своїх екзистенційних інтересів. 

Французький письменник, правовід, філософ, політолог  
Ш.-Л. Монтеск’є зосереджуючи увагу на правозахисному аспекті 
індивідуума, акцентував увагу на проблемі захисту політичної волі 
від загрози деспотичного втручання держави в життя індивідів чи 
груп населення. Його розуміння громадянського суспільства зводи-
лося до ідеї проміжних суб’єктів, які опосередковують відносини 
між індивідом і державою287. Тобто, цей автор, відстоюючи вільний 
вибір людиною своєї політичної поведінки, вже акцентував увагу 
на можливість її відповідної самостійної поведінки у відносинах з 
державою і в ширшому діапазоні взаємної комунікації. 

Філософ і історик XVIII cт. з Шотландії А. Фергюсон, по- 
клавши в основу своєї доктринальної позиції моральні настанови, 
особливо цікавився процесом історичних змін у широких еволю-
ційних рамках, які він розглядав у розумінні появи цивілізованого 
суспільства з попередніх станів, що характеризуються як «дикість» 
і «варварство». Саме за А. Фергюсоном, громадянським є лише 
таке суспільство, що є витонченим, сприйнятливим до моралі288. 
Отже цей автор вже акцентував увагу на проблематиці самообме-
ження державної влади та появи відповідних моральних бар’єрів у 

286 Локк Дж. Два трактата о правлении. – М.: Канон +, Реабилитация, 
2009. С. 139. 

287 Монтескье Ш. Л. О духе законов.– М.: Мысль, 1999. 673 с. 
288 Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества / пер. с англ. 

И. И. Мюрберг; под ред. М. А. Абрамова. – М.: РОССПЭН, 2000. 391 с. 
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людини в процесі вибору нею своїх поведінкових  
настанов. 

Французький політичний діяч XIX ст. А. де Токвіль бачив 
активне громадянське суспільство у більш сучасному його розу-
мінні, сповідуючи ініціативу та самодіяльність людей та їхніх спі-
льнот, – тобто, вважав, що воно є створеним з самоврядних асоціа-
цій для захисту проти занадто сильної держави, а також проти «ти-
ранії більшості»289. На його думку, щільна мережа добровільних 
об’єднань захищає громадян від державного свавілля; ці асоціації 
виступають школою демократії, адже люди, які отримали навички 
керівництва ними, отримують не тільки соціальний досвід, а і не-
обхідну політичну майстерність. Варто зазначити, що наведений 
автор уперше акцентував увагу на своєрідній територіально-
суб’єктній основі громадянського суспільства, що виникає в межах 
самоврядних асоціацій людей, які репрезентують територіальні 
спільноти, що існують і функціонують на відповідній території 
держави, з її дозволу, але з метою реалізації інтересів членів такої 
громади.  

Отже подальше тлумачення спонукає нас до визначення фе-
номену місцевого самоврядування, за використання і за допомогою 
якого виникли, сформувались і функціонують такі спільноти, що 
поєднують жителів відповідної території задля вирішення їхніх 
екзистенційних інтересів. 

Близьким до розуміння А. де Токвілля є визначення грома-
дянського суспільства сучасного американського дослідника 
Д. Ронні, що сповідує не тільки його важливу комунікаційну, а й 
вагому інтелектуально-діяльнісну складову, зараховуючи до нього 
«ті форми асоціацій між індивідуумами, які очевидно не є части-
ною публіки, державного апарату, приватного, сімейного життя або 
атомістичного ринку»290, – тобто, йдеться про те, що таке суспіль-
ство розв’язує питання, з одного боку, індивідуального характеру, 
що є важливими для кожного члена такої спільноти, а з іншого, – 
такі, що мають особливе екзистенційне загальне значення для люд-

289 Токвиль Алексис де. Демократия в Америке / пер. с фр. 
В. П. Олейника, Е. П. Орловой, И. А. Малаховой и др. ; предисл. Гарольда 
Дж. Ласки ; коммент. В. Т. Олейника. – М.: Прогресс, 1992. 554 с. 

290 Ronnie D. Global Civil Society and Global Environmental Governance: 
The Politics of Nature from Place to Planet. – Albany: State University of New York 
Press, 1996.  р. 37. 
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ських спільнот, що існують на засадах колективізму, – отже, мова 
може йти про територіальні спільноти (громади), що є колективни-
ми і недержавними суб’єктами, які існують та функціонують в ме-
жах місцевого самоврядування на локальному рівні функціонуван-
ня соціуму. 

Досліджуючи доктринальні погляди вчених щодо визначення 
громадянського суспільства, вважаємо за необхідне звернути пиль-
ну увагу на наукові погляди вченого М. П. Орзіх, які він висунув на 
початку XXI ст. Характеризуючи громадянське суспільство, він 
застосовує соціологічно-індивідуальний (персоналістський) і соціо-
логічно-колективний (асоціаційний) підхід і визначає досліджува-
ний феномен у декількох аспектах:  

– по-перше, як асоціацію людей, в якій кожна людина вільна 
як така, що має невідчужувані права, є рівноправною з іншими 
членами асоціації, самостійна у виборі громадянського стану (гро-
мадянство, іноземство, апатридство) (індивідуально-вольовий кри-
терій. – Авт.);  

– по-друге, як позадержавні (інституціоналізовані в громад-
ські об’єднання) асоціації людей за соціальною, етнічною, релігій-
ною та іншою належністю, політичними, економічними, професій-
ними та іншими інтересами (колективно-реалізаційний та реаліза-
ційно-груповий критерій. – Авт.);  

– по-третє, це формування на зазначених засадах суспільних 
(позадержавних) відносин, а також шляхом самопрояву інтересів і 
волі окремих індивідів та їхніх асоціацій, що діють у вільному (від 
державного впливу) просторі суспільства291 (системно-
самодіяльний критерій. – Авт.). 

Системний аналіз наведеної доктринальної позиції дає змогу 
стверджувати, що членом громадянського суспільства може бути 
тільки соціально активна людина, яка, завдяки своїм екзис-
тенційним інтересам, самостійно прогнозує, планує, моделює, бу-
дує, реалізує свою поведінку в соціумі щодо: а) визначення свого 
громадянського (правового) стану; б) участі у соціальному житті 
через свою участь в суспільних структурах, що формуються за різ-
ними ознаками, серед яких і політичні; в) самопрояву, самооргані-
зації, самореалізації своєї поведінки в соціумі з метою реалізації 
своїх інтенцій, атитюдів, устремлінь, потреб, інтересів тощо. 

291 Основи правознавства: навч. посіб. / За ред. С. В. Ківалова, 
М. П. Орзіха. – Одесса: Юридична література, 2003. С. 67–68. 
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Вважаємо, що саме такий підхід до визначення громадян-
ського суспільства демонструє особливу важливість асоціативної і 
територіальної ознак в його виникненні, – отже, наведена вище 
асоціація людей може бути створеною лише на засадах їх спільної 
території проживання (територіальна спільнота, громада); асоціація 
людей може бути сформованою не з використанням механістичних 
засад, а з застосуванням системного принципу наявності загальних, 
групових та індивідуальних інтересів людей-членів такої територі-
альної спільноти, до того ж презюмовано, що загальні (колективні) 
інтереси превалюють над їхніми індивідуальними та груповими 
інтересами.  

Такий підхід демонструє глибокий, інтерстиційний (внут-
рішній), генетичний зв’язок громадянського суспільства з місцевим 
самоврядуванням, а також з територіальною спільнотою, що існує 
та функціонує завдяки йому та в його територіальних, організацій-
но-нормативних і ресурсно-облігаторних параметрах. 

Отже можна стверджувати, що саме в межах територіальної 
громади формується громадянське суспільство, яке відображає 
відповідні соціальні запити людей-членів територіальної спільноти 
(громади), формує для їхнього розуміння та реакції на їх наявність 
відповідні соціальні інститути, які діють безпосередньо в соціаль-
ному просторі (наприклад, громадські об’єднання, включаючи й 
політичні партії), а також детермінує відповідні соціальні процеси і 
відносини громадянського суспільства, які впливають на прийняття 
рішень управлінського характеру, від розв’язання яких залежить 
стабільність та якість життя в межах громади. 

Аналіз сучасних інтерпретацій громадянського суспільства 
дав нам змогу сформулювати його поняття в аспекті соціально-
антропологічної парадигми як соціально-публічної форми люд-
ського буття, як спільноти жителів (громади), що сформована без 
урахування їхнього правового стану, в рамках якого кожен з них, 
індивід – це суб’єкт, що: а) здійснює в межах громади свій життє-
вий цикл; б) реалізовує свої екзистенційні інтенції, устремління, 
потреби, формує відповідні атитюди; в) об’єктивно зацікавлений у 
забезпеченні гідного рівня життя для себе та інших; г) здійснює 
соціальну, також політичну активність в громаді; ґ) реалізуючи свої 
інтереси, також і політичні; д) задовольняючи природну потребу в 
комунікативній взаємодії з іншими членами локального соціуму; 
е) досягаючи загального блага. 
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Отже громадянське суспільство постає не тільки як простір 
прояву соціальної, зокрема й політичної природи людини, його 
самовираження, реалізації себе в комунікаційній взаємодії з інши-
ми людьми для досягнення екзистенційно важливих телеологічних 
домінант. Такий простір повністю збігається з правовим простором 
місцевого самоврядування, яке як і громадянське суспільство не-
можливе без людини. Саме людська активність конструює, формує, 
будує і простір місцевого самоврядування, і простір громадянсько-
го суспільства. 

Розглядаючи індивіда тільки у політико-антропологічному 
вимірі, політична наука розглядає його як носія громадсько-
політичних відносин та позначає його «актором», висуваючи за-
вдання щодо необхідності відмінності специфіки змісту категорій 
«актор» громадянського суспільства і «суб’єкт» громадянського 
суспільства. Водночас зазначено, що у вітчизняній політичній науці 
ці поняття часто ототожнюються292.  

Але в контексті нашого дослідження було б логічним поста-
вити питання не стільки про відмінність, скільки про єдність змісту 
категорій «актор» і «суб’єкт» громадянського суспільства і «люди-
на – житель, член територіальної спільноти (громади)» як «суб’єкт» 
та «член» громадянського суспільства. Обґрунтуванням визначення 
такого питання є, насамперед, процеси формування громадянського 
суспільства на рівні місцевого самоврядування в межах територіа-
льної громади, де кожний її член-житель, одночасно виступає й як 
суб’єкт-об’єкт і член такого суспільства. 

Треба зазначити, що такий методологічний висновок володіє 
великим потенціалом, який, з одного боку, транспонує суто теоре-
тичну категорію «громадянського суспільства» в людинорозмірний 
об’єкт, а з іншого, – істотно і стратегічно підсилює роль і значення 
місцевого самоврядування як одночасно і простору громадянського 
суспільства, і простору локальної демократії. Що більше, запропо-
нований підхід, якщо з ним підійти до наведеної системи коорди-
нат у контекстуалізації історичної ретроспективи, корінним чином 
трансформує такі координати, висуваючи на перше місце первинну, 
екзистенційну роль місцевого самоврядування та територіальної 
громади як сфери, в якій історично починає жити та існувати лю-

292 Нагаева С. К. Человек в структуре гражданского общества (полити-
ко-антропологический подход) [Електронний документ]. – Режим доступу: 
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/23f/f%2013g108e%20vip_19.pdf 

- 222 - 

                                                 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/23f/f%2013g108e%20vip_19.pdf


дина в колективному оточенні. Отже, спочатку виникає територіа-
льна громада, що є екзистенційним простором для існування, ви-
живання, функціонування людини, потім само місцеве самовряду-
вання, що є інструментально-технологічним та управлінсько-аксіо-
логічним засобом існування такої громади, а вже потім, з розвит-
ком її інтелектуальної складової та виникненням її системи колек-
тивно-індивідуальних та колективно-групових інтересів, формуєть-
ся та виникає громадянське суспільство у вигляді його відповідних 
інституцій. 

Аналізуючи наведені теоретичні положення насамперед на-
лежить звернути увагу на актуалізацію системи телеологічних до-
мінант, що вибудовуються в рамках територіальної громади за уча-
сті місцевого самоврядування та в рамках громадянського суспіль-
ства. Також треба враховувати, що головною функцією суб’єкта є 
досягнення таких домінант в процесі своєї життєдіяльності.  

Але треба враховувати особливість таких домінант, бо і в 
межах територіальної громади, і в межах громадянського суспільс-
тва вони характеризуються насамперед колективним характером, 
тобто визначення інтересів наведених спільнот як колективно-
індивідуальних та колективно-групових показує, що такі інтересі, 
по-перше, мають пріоритетно колективний характер; по-друге, 
саме таким колективним інтересам підпорядковуються індивідуа-
льні та групові інтереси суб’єктів наведених асоціацій – територіа-
льної громади та громадянського суспільства; по-третє, така субор-
динаційність інтересів викликана насамперед тим, що саме колек-
тивні інтереси превалюють над іншими, бо вони мають екзистен-
ційний потенціал; по-четверте, реалізація таких колективних інте-
ресів більшою мірою задовольняє індивідуальні та групові інтереси 
як жителів-членів територіальних громад, так і суб’єктів громадян-
ського суспільства, що виявляються тими ж фізичними особами; 
по-п’яте, можна стверджувати, що з розвитком і територіальної 
громади, і громадянського суспільства фізична особа – член грома-
ди і суб’єкт громадянського суспільства, моделюючи свою пове-
дінку, можуть безконфліктно та позитивно реалізовувати свої інди-
відуальні інтереси на тлі реалізації колективних інтересів у рамках 
наведених асоціацій. 

Отже телеологічна домінанта (мета), як загальний інтерес, 
вироблений і сформульований у програмних документах наведених 
асоціацій, передбачає наявність стійких механізмів для його реалі-
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зації. Тому за «члена громади» або «суб’єкта громадянського сус-
пільства» зазвичай виступає організація, в рамках якої конкретна 
фізична особа, що одночасно є і членом громади й суб’єктом гро-
мадянського суспільства, прагне задовольнити свої індивідуальні 
та групові інтереси в контекстуалізації реалізації колективних  
інтересів.  

Можна констатувати, що індивід або група індивідів, які, 
здійснюючи соціальну активність, домагаються реалізації своїх 
потреб, – через таку їх реалізацію вони самореалізуються. Чим 
більшу соціальну маневреність має фізична особа, чим більше вона 
продукує інтересів, тим краще вона враховує особливості мінливих 
життєвих ситуацій, а також здійснює пошук більшої кількості шля-
хів розв’язку або задоволення таких інтересів, – тобто, чим особис-
тість є соціально активнішою, тим більше вона формує простір 
публічного, в якому існують і функціонують і територіальна гро-
мада і громадянське суспільство, й тим більше вона реалізує наста-
нови і наративи свого індивідуального. 

Враховуючи наведене вище, природно виникає питання про 
основні властивості жителя-члена територіальної громади та 
суб’єкта (носія) громадянського суспільства. 

Якщо на питання про основні властивості суб’єкта (носія) 
громадянського суспільства відповідає теорія «політичної людини» 
(homo politicus), до того ж у руслі політико-антропологічної пара-
дигми, то на питання про основні властивості жителя-члена тери-
торіальної громади повинна відповісти теорія «муніципальної лю-
дини» (homo municipalis). 

Необхідно зазначити, що в процесі розробки концепції «по-
літичної людини» існують різноманітні інтерпретації та підходи. 
Російський політолог О. С. Панарін вважав, що «політична люди-
на – це особливий суспільно-історичний суб’єкт, що переміщає 
розв’язання соціальних проблем зі сфери громадських відносин у 
сферу державно-політичних»293. У повсякденному розумінні це 
фізична особа, найчастіше громадянин держави, що відкидає всі 
екзистенційні питання свого існування та функціонування в люд-
ському соціумі на користь питань державно-політичного характеру, 
на яких фокусується його життя. 

293 Панарин А. С. Философия политики: учеб. пособ. – М.: Новая шко-
ла, 1994. C. 174. 
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Беручи до уваги це визначення, образ політичного людини 
ототожнюється у О. С. Панаріна з громадянином епохи Союзу РСР. 
Людина політична протиставлена людині економічній, у якій «пе-
ревернута система пріоритетів: тілесні потреби вона ставить вище 
духовних»294. «У основі самодіяльного громадянського суспільства 
стоять суверенні індивіди, що покладаються тільки на себе і цікав-
ляться іншими тільки як носіями благ, які обмінюються на засадах 
ділового партнерства»295. Отже, актором громадянського суспіль-
ства епохи представницької демократії у О. С. Панаріна є людина 
економічна, яка, до речі, для нього є «дефектним» конструктом, бо 
володіє перевернутою системою пріоритетів, скерованою, насампе-
ред, на своє існування та стабільне функціонування  
в соціумі.  

На думку цього дослідника, сучасна російська політична сис-
тема, а звідси, – й політичні системи всіх пострадянських держав, 
представлена «людиною промисловою» (homo faber), що діє на 
основі науково-обґрунтованих приписів та інструкцій, але не мож-
на заперечувати і забувати того, «... що людина, більшою мірою, 
все ж таки тварина політична, тобто така, що належить до полісу, 
до громадянського стану, ніж «економічного» 296. На наш погляд, 
тут вбачається відповідна колізія між марксистським вченням про 
первинність економічних відносин та політичним оформленням 
державно організованого соціуму, бо відсутність економічних під-
валин його існування і функціонування нівелює будь-які політичні 
настанови такої соціальної організації. 

Однак необхідно наголосити на тому, що наведений автор, 
підтримуючи позицію Аристотеля в розумінні людської природи, 
розширює можливості політичної людини в прийдешній системі 
постмодерну. Тобто, людина політична з традиційного суб’єкта 
політики перетворюється їм в жителя сучасної демократичної дер-
жави.  

Це підтверджується доктринальною позицією російського 
політолога О. Ю. Рибакова, який вважає, що: «У самій людині ... 
закладені передумови виникнення, формування, розвитку політич-
них якостей, які сприяють перетворенню людини на живу істоту 

294 Там само С. 161. 
295 Там само С. 162. 
296 Там само С. 15. 
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політичну»297. Але, знову тут акцентуація на політичних властиво-
стях людини робиться на основі вже існуючої та функціонуючої в 
соціумі «людини економічної». Ця позиція спирається на доказ, що 
політична людина – це носій якостей політико-громадських відно-
син в сучасних розвинених державах представницької демократії. 
Але, вважаємо, що цей тип, що має глибоке історичне коріння, по-
перше, не тільки вельми тісно та органічно переплітається з пер-
винними процесами формування homo municipalis, що логічно і 
онтологічно передують процесам формування homo politicus, вра-
ховуючи їх винятково екзистенційний характер; а і, по-друге, пара-
метральні ознаки, що є характерологічними для формування homo 
politicus, збігаються з параметральними ознаками, що є характеро-
логічними для формування homo municipalis, до того ж у хроноло-
гічному вимірі останні починають формуватися першими саме тоді, 
коли процес формування homo politicus ще триває. А це, по-третє, 
підтверджує, що homo municipalis та homo politicus проходять своє 
історичне становлення в межах людської територіальної спільноти 
(громади) в умовах локальної демократії у формі місцевого самов-
рядування. 

Отже, досліджуючи тенденції еволюції жителя-члена терито-
ріальної громади та суб’єкта громадянського суспільства, варто 
зауважити, що вони наведені, відображені та проаналізовані в бага-
тьох науково-дослідних позиціях. 

Наприклад, досліджуючи доктринальну позицію німецького 
політолога А. Інкельса, що виділяв риси сучасної людини, можна 
констатувати, що деякі з них мають прямий стосунок до зазначених 
тенденцій, а саме, – до таких рис він зараховував: 

– відкритість новому життєвому досвіду у всіх сферах його 
існування; 

– керівництво в своїй поведінці ідеєю особистої гідності всіх 
людей; 

– зміна думки про суспільство; це передбачає такі якості: 
а) індивід схильний формувати і підтримувати думки по ве-

ликому колу проблем суспільного життя; 
б) він обізнаний про те, що до розв’язання будь-якої пробле-

ми можливі різні підходи, і про ці проблеми можуть бути різні дум-
ки; 

297 Рыбаков О. Ю. Человек в политике: пути самореализации. – Сара-
тов: Из-во СГУ, 1995. С. 11. 
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в) він позитивно оцінює це різноманіття298. 
У вимірюванні місцевого самоврядування наведені риси ви-

значають позицію людини-жителя і одночасно члена територіаль-
ної громади до своєї соціальної поведінки в умовах повсякденності 
з метою усвідомленої реалізації свого життєвого циклу через 
розв’язання питань місцевого життя екзистенційного характеру. У 
контекстуалізації громадянського суспільства – це набуття люди-
ною якостей, що демонструють формування її соціальної активнос-
ті на локальному рівні існування і функціонування соціуму з 
розв’язання широкого кола питань свого існування.  

Далі, разом з характеристикою сучасної людини німецький 
дослідник помічає в суспільстві тенденцію до появи «синдрому 
громадської участі», якому відповідають такі установки: 

1) свобода від традиційних авторитетів; широкий набір різ-
ного роду традиційних – релігійних, сімейних, етнічних і місцевих 
авторитетів заміщається єдиним загальнонаціональним політичним 
авторитетом; 

2) інтерес до суспільних проблем, виражений в активній по-
літичній участі й підкріплений бажанням бути поінформованим 
про поточну соціально-політичну ситуацію в суспільстві; 

3) орієнтація на політичні і урядові процеси, які визнають 
необхідність і бажаність формування раціональних процедур і від-
повідних організацій державного управління299. 

Треба погодитись, що наведені вище ознаки характеризують 
суб’єкта громадянського суспільства. Але якщо такі ознаки оцінити 
через призму локальності існування, знаходження і функціонуван-
ня територіальної громади як сукупності жителів відповідної тери-
торії держави, і через колективний локальний інтерес, що форму-
ють та продукують такі жителі в умовах місцевого самоврядування 
з метою його існування, розвитку, вдосконалення в контекстуаліза-
ції його належної реалізації в громаді, – то можна сміливо заявити, 
що такі установки повність охоплюються розумінням та характеро-
логією homo municipalis. І хоча перераховані вище риси були зара-
ховані російськими політологами Д. В. Гончаровим і І. Б. Гоптарє-
вою до поняття «політична людина» (homo politicus)300, все ж вони 

298 Гончаров Д. В., Гоптарева И. Б. Введение в политическую науку. – 
М.: Юристъ, 1996. С. 56–57. 

299 Там само. С. 56–57. 
300 Там само С. 56–57. 
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доволі вдало ілюструють поведінкові настанови жителя-члена те-
риторіальної громади. 

На нашу думку, тут існують відповідні пояснення, до того ж 
антропо-екзистенційного характеру. По-перше, ми говоримо про 
одну абстракту людину, що одночасно є жителем-членом територі-
альної спільноти та суб’єктом громадянського суспільства, – звідси 
і територіально, і ідеологічно, і аксіологічно, і гносеологічно, і ко-
мунікативно, і наративно, і конотаційно – їхні поведінкові настано-
ви не тільки конвергують, а й збігаються, накладаючись одна на 
одну.  

По-друге, телеологічні домінанти існування і функціонуван-
ня територіальної спільноти та громадянського суспільства багато в 
чому збігаються – це існування та функціонування людини та здій-
снення нею свого життєвого циклу в умовах повсякденності та 
завдяки колективному існуванню, що полегшує споживання відпо-
відних благ та захист людини (особистості). Але, якщо в рамках 
територіальної громади людина реалізує найчастіше свої екзистен-
ційні настанови, то в межах громадянського суспільства такі наста-
нови є більше пов’язаними з духовними і демократичними ціннос-
тями, серед яких і питання формування, організації та здійснення 
публічної влади в межах тієї ж територіальної спільноти чи в ме-
жах всієї держави (у разі, передбаченому законом).  

По-третє, розуміння категорії «політична людина» (homo 
politicus) стає більш продуктивним лише при розгляді її за допомо-
гою антропологічної парадигми, коли таку людину розглядають як 
індивіда, що володіє набором характеристик соціально-політичного 
характеру, сформованих як типом цього суспільства, так і рисами, 
що наділені людською природою. Тобто, homo politicus не можна 
розуміти без homo municipalis, бо саме територіальна громада в 
умовах місцевого самоврядування формує природні риси людини-
жителя і члена такої громади. Тому можна стверджувати про гене-
тичну близькість цих двох феноменологій та про їх взаємну детер-
мінованість. 

Отже, хоча на думку В. Ю. Сморгунової, яку вона висловила 
в своїй роботі «Феномен політичного знання», – «Зрозуміти люди-
ну – значить зрозуміти людину політичну»301, можна стверджувати, 

301 Сморгунова В. Ю. Феномен политического знания. – СПб.: Образо-
вание, 1996. С. 14. 

- 228 - 

                                                 



що для того, щоби «зрозуміти людину політичну – потрібно виді-
лити в ній і зрозуміти людину муніципальну». 

Наша теза актуалізується та об’єктивується завдяки сучасним 
подіям у світі, що пов’язанні з пандемією коронавірусу, що, на 
думку відомого вітчизняного політолога Г. Почепцова, детерміну-
ють достроковий прихід майбутнього302. Він наводить слова  
Р. Хааса, автора статті у впливовому американському часописі 
«Зовнішня політика», який заявляє, що: «Пандемія, що почалася в 
одній країні і поширилася з великою швидкістю по світу є глобаль-
ним викликом. Це також доказ того, що глобалізація це реальність, 
а не альтернатива. Пандемія руйнує відкриті і закриті країни, багаті 
і бідні, Схід і Захід. Чого немає, так це ніякого знаку значимої гло-
бальної відповіді. Світова організація здоров’я, що раніше майже 
не мала значення, і яка повинна була б центральною у протистоянні 
загрозі, відкриває багато на поганий стан глобального управлін-
ня»303. 

Вважаючи, що пандемія практично нівелювала важелі глоба-
льного управління та нейтралізувала всі позитивні риси глобальної 
політики, економіки та правової глобалізації, він звертає увагу на 
зростання в таких кризових умовах ролі і значення локальних тери-
торіальних спільнот – громад.  

Констатується, що з одного боку, вірус безсумнівно завищив 
роль держави, оскільки різко зросла залежність від неї громадян, а 
в деяких випадках держава взагалі стає єдиним джерелом порятун-
ку. А президент США Р. Рейган свого часу попереджав: «В англій-
ській мові є найбільш моторошні слова: «Я від уряду, я тут, щоб 
допомогти». А з іншого, – вірус показав слабкість держави та всю 
безпорадність її інститутів щодо превенції пандемії та подолання її 
наслідків. Відмічаючи такий стан справ, Ф. Хілл, яка працювала до 
2019 року в Раді національної безпеки США президента Д. Трампа 
каже: «Ми були в цьому типі траєкторії останні тридцять років, 
коли індивід мав пріоритет над колективом. І зараз ми повертаємо-

302 Георгий Почепцов: коронавирус как досрочный приход будущего 
(часть 1, 2) [Електронний документ]. – Режим доступу: https://rezonans.kz/ 

303 Haas R. The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It. 
Not Every Crisis Is a Turning Point // Foreigne Affairs. May/June 2020 [Електрон-
ний документ]. – Режим доступу: https://www.foreignaffairs.com/ articles/united-
states/2020-04-07/pandemic-will-accelerate-history-rather-reshape-it 
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ся в той час, в якому жили наші батьки і дідусі-бабусі, коли спіль-
ноти повинні згуртуватися»304. 

Враховуючи це, Г. Почепцов доходить висновку, що якщо 
змінюються спільноти, змінюються і системи комунікації, а ми 
бачимо, що книга вже не підніметься після провалу під час каран-
тину, а також її відходу з дитячого дошкільного виховання, яке 
тепер відбувається за допомогою анімаційного кіно, то потрібні 
фахівці зі сфери античності, де все вирішувалося усними комуніка-
ції. Власне кажучи, і демократією тоді було не прихід на голосу-
вання за президента, а участь в ухваленні рішень. Сьогодні це легко 
може бути зроблено за допомогою електронного голосування. Ко-
мунікація йде від друкованої форми до електронної305. 

Асоційований експерт Українського інституту майбутнього, 
П. Щелін, аналізуючи досвід минулого, зауважує: «класична грець-
ка полісна демократія була у більшості заснована на ситуації кому-
нікативної дії. Агори грецьких міст були в прямому сенсі слова 
особливою площею, на якій кожен громадянин міг висловитися про 
якусь нагальну проблему. Древній досвід корисний і в тому, щоб 
усвідомити особливий характер спілкування, що створює консен-
сус і визначає курс політії». 

У грецьких містах державах чітко відрізнялося два способи 
діалогу – dolos і peitho. З dolos знайомий кожен, хто хоч раз дивив-
ся політичну виставу на телебаченні. Це – маніпуляція думкою 
співрозмовника за допомогою обману, софістики й, іноді, примусу. 
Професійні ритори готові відстоювати з однаковою майстерністю 
діаметрально протилежні думки, залежно від поточного політично-
го замовлення, – займаються саме dolos. До того ж, саме такий 
dolos продукують сьогодні всі структури пропаганди від російської 
до Західної. Якщо раніше методи зводилися до мовних прийомів і 
особистих талантів оратора на площі, то тепер в розпорядженні 
адептів dolos нейронні мережі та агентства, що подібні Cambridge 
Analytics, які обробляють big data і за допомогою вивіреної фільт-
рації інформації створюють маніпуляції, ідеально заточені під кон-
кретну людину. 

304 Borger J. The state we’re in: will the pandemic revolutionise the role of 
government? [Електронний документ]. – Режим доступу: https://www. 
theguardian.com/us-news/2020/apr/26/government -state-role-pandemic-coronavirus 

305 Георгий Почепцов: коронавирус как досрочный приход будущего 
(часть 1, 2) [Електронний документ]. – Режим доступу: https://rezonans.kz/ 
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Слабкість dolos криється в його силі. Dolos – змістовно по-
рожній, це засіб обману, метод для досягнення короткочасної мети. 
На dolos не збудувати громадянське суспільство, не дійти солідар-
ності. Як справедливо зауважив свого часу Абрахам Лінкольн 
«Можна весь час дурити деяких, можна деякий час дурити всіх, але 
не можна весь час обдурювати всіх». Сьогоднішній Dolos вимагає 
завтра двох, досягаючи апогею в пост-правді, коли загальним міс-
цем стає твердження «всі брешуть». Але така установка суперечить 
щоденному досвіду: суспільства не могли б існувати, якби грома-
дяни послідовно дотримувалися цього принципу. Ми ображаємося, 
коли дізнаємося, що були обмануті, радіємо проявам порядності і 
солідарності як серед близьких людей, так і серед публічних пер-
сон.  

Порятунок від dolos – сама природа людини, яка вимагає 
осмисленого життя, наповненого цінностями, емпатією і солідарні-
стю. І саме досягненню такого життя сприяє другий спосіб діалогу– 
peitho. 

Peitho ж являє собою діалог, метою якого є зміцнення друж-
би і створення спільних ідентичностей, на підставі загальних цін-
ностей і досвіду. Крім як peitho немає іншого способу створити по-
справжньому міцне співтовариство, немає способу виробити взаєм-
ні зобов’язання і вчинки. Рeitho – древній аналог Хабермасовської 
ідеальної мовної ситуації, коли сторони, котрі вступають у діалог, 
визнають сутнісну рівність один одного і використовують мову і 
діалог, щоб зрозуміти самого себе і одночасно досягти взаємної 
поваги. Відповісти на питання «Хто ми?», «Чого ми хочемо?» і «Як 
нам цього досягти?»306. 

Отже, бачимо, що кризові явища в світі, державі та суспільс-
тві актуалізують та загострюють роль локального соціуму – тери-
торіальної громади, що є первинним, природним та функціонально-
екзистенційним простором існування, функціонування та виживан-
ня людини, в межах якого проходять процеси колабораційної влас-
тивості щодо формування системи комунікативної взаємодії задля 
розв’язання складних питань існування людської цивілізації, що 
мають винятково екзистенційний характер, та простором, де вини-
кає, формується та діє специфічне, локально-територіально та інди-

306 Щелин П. Кризис 2020 и главная проблема Украины [Електронний 
документ]. – Режим доступу: https://hvylya.net/analytics/204533-krizis-2020-i-
glavnaya-problema-ukrainy 
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відуально-групове і індивідуально-колективне обґрунтоване фено-
менологічне явище homo municipalis. 

Водночас представники політичної науки продовжують 
стверджувати, що людина в соціуму має, насамперед, політичний 
модус у всіх своїх сутнісних проявах: в пізнавальної активності, 
емоційно-оціночному підході до світу, в своїх вольових проявах. 
Однак не в кожній особистості цей модус розкривається в усій сво-
їй повноті. Що робить людину політичною? Відповідаючи на це 
питання, вчені розділилися в думках. Одні шукають «політичне» в 
біологічній основі людини, інші вказують на політичність як ви-
нятково соціальний феномен307.  

Але вчені-політологи, посилаючись у пошуку політичного 
компоненту на біологічну основу людини, відкидають її екзистен-
ційні настанови, що, по-перше, як раз й детермінуються такою біо-
логічною основою і природою людини; по-друге, нехтують терито-
ріальним простором, в якому проявляються такі основа і природа 
людини, тобто сферою місцевого самоврядування; по-третє, ніве-
люють значення територіальної громади, як колективного людсько-
го суб’єкта, бо, – з урахуванням наведених ознак, – вони б були 
змушені визнати первинність і особливу значимість homo 
municipalis в становленні homo politicus. 

Разом з тим, є вчені-політологи, які визнають наведені вище 
фактори як основоположні та будують з їх урахуванням свої докт-
ринальні конструкції. Визнаючи головним фактором існування 
людини взагалі і політичної людини зокрема, її активність, амери-
канський політолог Х. Арендт виділяє три види активності людини, 
кожен з яких позначає необхідну умову, наявність якої передбачає 
буття людини політичної 308.  

Перший вид активності – праця визначається наявністю фак-
тору життя. Звідси і призначення трудової діяльності: забезпечити 
збереження життя індивіда і продовження життя роду. 

Другий вид активності – створення (виготовлення) визнача-
ється наявністю світу. Призначення створення або роботи полягає в 
тому, щоб виготовити штучний світ, який певною мірою не зале-

307 Нагаева С. К. Человек в структуре гражданского общества (полити-
ко-антропологический подход) [Електронний документ]. – Режим доступу: 
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/23f/f%2013g108e%20vip_19.pdf 

308 Арендт Х. Vita active, или о деятельной жизни / Пер. с немец. и англ. 
В. Бибихина, под ред. Д. М. Носова. – СПб.: Алетейя, 2000. С. 32–33. 
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жить від смертності його мешканців, а тому уявляється стійким і 
постійним. 

Третій вид активності – дія або вчинок є винятковим приві-
леєм людини: «Всі види людської діяльності обумовлені тією об-
ставиною, що люди живуть разом, проте лише дія є неможливою 
поза людським суспільством»309. Призначення вчинку полягає в 
тому, щоб забезпечувати і підтримувати політичний гуртожиток 
людей. Дія завжди публічна. Вона сприяє збереженню людського 
роду, так як готує умови для спадкоємності поколінь, для пам’яті та 
історії. 

Дія або вчинок і становить політичну активність – головну 
рису людини політичної. Тільки за наявності вільної публічної 
діяльності або самодіяльності можливе існування автономного 
громадянського суспільства. 

Наведені теоретичні обґрунтування ролі і значимості актив-
ності людини, її видових характеристик, які визначають homo 
politicus, – справді, насамперед є характерними для homo munici-
palis, бо об’єктивують його виживання в природі та існування в 
колективній людській спільноті. Мало того, саме завдяки такій 
активності й існує феноменологія територіальної громади, що 
здійснює місцеве самоврядування в умовах навколишнього при-
родно-соціального середовища, основоположною телеологічною 
домінантою якого є виживання індивіда та локальної людської 
популяції.  

Резюмуючи, можна дійти висновків, що процеси існування, 
формування, розвитку і вдосконалення автономного громадянсько-
го суспільства відбуваються у тісній взаємодії функціонування 
homo municipalis і homo politicus, – роль в цьому процесі homo 
municipalis є первинною та визначальною. 

Враховуючи наведені положення можна сформулювати по-
няття homo municipalis. Ми вважаємо, що під феноменом «муніци-
пальна людина» необхідно розуміти фізичну особу, що володіє 
різним правовим станом (громадянство, іноземство, апатризм, бі-
женство тощо), але, незважаючи на нього, свідомо та ініціативно 
здійснює свій життєвий цикл в умовах повсякденності в рамках 
територіальної спільноти людей, об’єднаних загальними географі-
чними, історичними і сучасними екзистенційними інтересами, цін-

309 Там само С. 32. 
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ностями і потребами, що можуть бути реалізованими тільки в умо-
вах місцевого самоврядування, завдяки спільній синергетичній 
діяльності людини в межах територіальної громади та громадянсь-
кого суспільства, завдяки діяльності органів місцевого самовряду-
вання та інших суб’єктів і органів місцевого самоврядування, які 
входять до його системи, що здійснюється на принципах самоорга-
нізації, самодіяльності, самокерованості та самоврядування з ме-
тою створення належних умов для супроводження і забезпечення 
існування та функціонування людського осередку, що має телеоло-
гічну домінанту щодо продовження існування та подальшого роз-
витку людської цивілізації в умовах державно організованого  
соціуму. 
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2.4. ПРАВА ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ  
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ОБ’ЄДНАННЯ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 
 
Сучасний процес реалізації принципів вітчизняного консти-

туціоналізму підносить людину з її правами та свободами на пер-
ший план, навколо якого формується та має реалізовуватися вся 
державна політика. Однак, коли заходить мова про права людини, 
ми спостерігаємо велику кількість джерел, які їх закріплюють – 
починаючи від міжнародних документів, прийнятих в першій по-
ловині минулого століття, до Конституції України та Законів. Роз-
маїття джерел спричинює відсутність єдиного уніфікованого під-
ходу до класифікації таких прав, що певною мірою ускладнює їх 
вивчення.  

Досліджувати права людини, мабуть, варто починати зі ст. 3 
Конституції України, яка проголошує, що людське життя та здо-
ров’я, честь і гідність людини, її недоторканність та безпека визна-
ються найвищою соціальною цінністю в Україні. Спрямованість 
державної діяльності визначається правами та свободами людини 
та гарантіями їх дотримання, за яку держава несе відповідальність 
безпосередньо перед людиною. Визнання та забезпечення прав і 
свобод людини для держави є головним обов’язком310. Зазначена 
стаття слугує своєрідним базисом і завдає подальший тон закріпле-
ним у Конституції України правам людини.  

Права людини відрізняються багатоманітністю, що обумов-
лює актуальність питання щодо їх класифікації та систематизації 
серед представників юридичної науки та практики. Щодо класифі-
кацій, то одностайність поглядів серед науковців відсутня – це 
обумовлено критеріями, покладеними в основу класифікації. На 
думку П. Кузьменко, всі критерії мають відповідати таким вимо-
гам: 

а) мати якісний характер; 
б) бути суспільно значущими; 
в) бути присутніми у кожному розділі класифікації; 

310 Конституція України: Закон від 28 червня 1996 року. URL: https:// 
zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-D0%B2%D1%80. (дата звернен-
ня: 05.08.2020). 
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г) сприяти виявленню особливостей кожної групи та кожного 
виду; 

д) відповідати основам, за якими здійснюється класифікація; 
е) з появою в майбутньому будь-якого нового права чи сво-

боди їм вже виділено місце у певній групі чи підгрупі цієї класифі-
кації311. 

Ю. Кириченко зазначає, що в юридичній літературі існує по-
над 10 критеріїв, які можна поділити на критерії офіційної класифі-
кації прав людини, тобто законодавчо закріплений поділ прав і 
свобод та неофіційної (доктринальної), в якій відображено зміст 
теоретико-методологічних напрацювань науковців у сфері дослі-
дження прав людини та їх видів312. 

Підґрунтям офіційної класифікації слугують міжнародні 
правові акти, які мають найвагоміше значення джерел закріплення 
прав людини та є обов’язковими для виконання з боку будь-якої 
держави. Зі сторінок історії ми дізнаємось, що кожне суспільство 
намагалося закріпити права та обов’язки своїх громадян та людей 
загалом, з метою соціального згуртування та якісного співіснуван-
ня. Переломним моментом в історії прав людини став 1948 рік, 
коли міжнародна спільнота зібралася з метою прийняття аналогіч-
ного кодексу та результатом роботи якої стала Загальна декларації 
прав людини з подальшим обов’язком її виконання всіма держава-
ми. З 1948 року були узгоджені й інші документи про права люди-
ни, зокрема Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 
1966 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні 
права 1966 р., Конвенцію про захист прав людини і основних сво-
бод 1950 р., Конвенцію про права дитини 1990 р. 

Основні потреби людини в гідному рівні життя із задоволен-
ням базових стандартів існування відображені в її правах. Під пра-
вами людини насамперед розуміється рівність, повага, гідність, 
свобода та справедливість. Перелічені права закріплені в праві на 

311 Кузьменко П. Класифікація конституційних прав і свобод людини та 
громадянина за Конституцією України. Підприємництво, господарство і пра-
во. 2003. №3. С. 95–97. 

312 Кириченко Ю. В. Класифікація прав і свобод людини і громадянина 
за Конституцією України: теоретичні та практичні аспекти. Збірник наукових 
праць Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди «Право». 2014. Випуск 21. С. 26–32.  
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життя, вільний розвиток своєї особистості, свободі та особистій 
недоторканності, управлінні державними справами тощо. 

Права людини є універсальними для всіх, скрізь і завжди. 
Вони невід’ємні, неподільні, взаємозалежні і взаємопов’язані, вони 
випливають і доповнюють один одного, наприклад, право на участь 
в управлінні державою і вільних виборах залежить від свободи 
слова. 

Загалом усі перелічені в зазначених міжнародних актах та 
Конституції України права та свободи можна поділити на дві гру-
пи, перша – громадянські та політичні, друга – економічні, соціаль-
ні та культурні. 

Найбільшої популярності та обґрунтованості набула класи-
фікація за сферою суспільних відносин, в якій реалізуються зазна-
чені права. Саме за цим критерієм багато вітчизняних учених поді-
ляють права людини на три групи, об’єднуючи економічні, соціа-
льні і культурні права в одну групу313, інші пропонують класифіка-
ційну модель з чотирьох груп прав314, але більшість правознавців 
поділяють права і свободи людини і громадянина на п’ять груп315, а 
окремі з них навіть на шість груп, тобто виокремлюють ще й еко-
логічні права316.  

Ми приєднуємося та поділяємо думку вчених, які пропону-
ють класифікаційну модель з п’яти груп. Однак необхідно зазначи-
ти, що будь-яка класифікація має доволі умовний характер, що 
обумовлено належністю одних і тих же прав до різних класифіка-
ційних груп за однаковим критерієм. На практиці доволі важко 
розмежувати соціальні та економічні права і громадянські та осо-
бисті, тому що наведені групи прав найбільше пов’язані та взаємо-
обумовлені.  

313 Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посіб. К.: Аті-
ка, 2004. 512 с. 

314 Годованець В. Ф. Конституційне право України: навч. посіб. К.: 
МАУП, 2005. 360 с. 

315 Конституція незалежної України: навч. посіб. К.: Інститут держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2000. 
428 с., Погорілко В. Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні. К.: 
Ін Юре, 1997. 52 с., Актуальні проблеми конституційного права України: під-
руч. К. : Видавничій дім «Скіф», 2012. 532 с. 

316 Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. 
К.: Юрінком Інтер, 2004. 336 с., Пазенок А. С. Права та свободи людини і 
громадянина: навч. посіб. К.: Академвидав, 2010. 176 с. 
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При дослідженні класифікації груп прав людини актуальною 
залишається проблема їхнього найменування, адже доктринальні 
підходи дещо різняться. Наприклад, П. М. Рабінович поділяє права 
людини і громадянина за змістом (характером) людських потреб 
на: фізичні (життєві), особистісні, культурні (гуманітарні), еконо-
мічні та політичні317. До зазначених груп належать фундаментальні 
права людини, такі як право на життя, здоров’я, свободу, ім’я, на 
вільний розвиток особистості, на повагу до честі і гідності, на не-
втручання в особисте життя тощо. В юридичній літературі зазначе-
ні права можна зустріти під узагальненням абсолютних, особистих, 
особистісних, громадянських, природних, невід’ємних та ін.  

Номінальне закріплення прав людини на рівні міжнародних 
та національних правових актів є лише першим кроком у процесі їх 
дотримання та забезпечення. Реалізація прав людини можлива на 
міжнародному, національному (державному) та локальному (місце-
вому) рівні.  

Ст. 21 Загальної декларації прав людини закріплює, що кож-
на людина має право безпосередньо або через вільно обраних пред-
ставників брати участь в управлінні своєю країною318. Вітчизняний 
законодавець на рівні Конституції України в ст. 5 закріпив, що 
носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. 
Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної вла-
ди та органи місцевого самоврядування319. З наведеного вище мож-
на зробити висновок, що вектором розвитку світової та національ-
ної політики є людина з її інтересами та можливістю самостійно 
приймати найкращі для себе рішення та реалізовувати їх, відповід-
но в рамках закону та не порушуючи права інших людей.  

Ст. 3 Закону України «Про місцеве самоврядування» закріп-
лює, що громадяни України реалізують своє право на участь у міс-
цевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіаль-
них громад і будь-які обмеження на участь у ньому заборо-

317 Рабінович П. М. Права людини і громадянина: навч. посіб. К.: Атіка, 
2004. 464 с. 

318 Загальна декларація прав людини: Міжнародний документ від 
10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#top (дата звер-
нення 06.08.2020 ) 

319 Конституція України. Ст. 5. 
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няються320. На сьогодні на законодавчому рівні закріплено, що 
первинною сходинкою реалізації прав та інтересів людини висту-
пає територіальна громада, до якої вона належить.  

Для глибшого дослідження процесу реалізації прав людини в 
об’єднаній територіальній громаді необхідно з’ясувати її суть.  
О. Батанов визначає територіальну громаду як первинний суб’єкт 
місцевого самоврядування, що складається з фізичних осіб – жите-
лів (громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, 
біженців, вимушених переселенців), що постійно мешкають, пра-
цюють на території села (або добровільного об’єднання в спільну 
громаду кількох сіл), селища або міста, безпосередньо, або через 
сформовані ними муніципальні структури розв’язують питання 
місцевого значення321.  

О. Гейда зауважує: «У загальному вигляді під територіаль-
ною громадою у юридичній науковій літературі розуміють 
об’єднання жителів певної території з метою реалізації, задоволен-
ня спільних інтересів»322.  

Європейська хартія місцевого самоврядування регламентує, 
що органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне 
право вільно розв’язувати будь-яке питання, не вилучене зі сфери 
їхньої компетенції і розв’язок якого не доручений жодному іншому 
органу323.  

Питання компетенції органів місцевого самоврядування та 
державної влади часто дублюються, або навпаки не закріплені за 
жодним органом, через що виникають ситуації неповного або недо-
статнього захисту прав людини. Натепер реалізація публічних пов-
новажень здебільшого відбувається на основі принципу субсидіа-
ності – запорукою ефективності розв’язання питання є максималь-
на наближеність органів публічної влади до суб’єкта звернення, 

320 Про місцеве самоврядування: Закон України № 280/97-ВР від 
21.05.1997р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/280/97-вр (дата звернення: 
06.08.2020).  

321 Батанов О. В. Територіальна громада – первинний суб’єкт муніци-
пальної влади в Україні: поняття та ознаки. Вісник Центральної виборчої комі-
сії. 2008. № 2. С. 51–57. 

322 Гейда О. В. Види територіальних громад в Україні та особливості їх 
правового статусу: загальна характеристика. Європейські перспективи. 2012. 
№ 3 (3). С. 9–13. 

323 Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/994_036 (дата звернення: 06.08.2020). 
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тобто органами влади, які мають найтісніший контакт з мешканцем 
громади. Варто погодитися з думкою І. Бондаренко, яка уточнює, 
що «територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самов-
рядування та власник має самостійно вирішувати стратегічні пи-
тання управління власністю, тому законодавчо необхідно встано-
вити перелік найважливіших питань, які вирішуватимуться виклю-
чно громадою (управління об’єктами, що забезпечують життєдія-
льність громади, вирішення організаційних та установчих питань 
тощо)324. Враховуючи викладене, доцільно зазначити, що територі-
альна громада та об’єднана територіальна громада мають самостій-
но розв’язувати питання реалізації певного кола прав людини (до 
кожної з п’яти груп прав людини належать права, які безпосеред-
ньо мають реалізовуватися та захищатися на місцевому рівні).  

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» від 05 лютого 2015 року регулює відносини, що виникають 
у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, 
селищ, міст, а також добровільного приєднання до об’єднаних те-
риторіальних громад325. Добровільне об’єднання територіальних 
громад відбувається на принципах конституційності та законності, 
добровільності, економічної ефективності, державної підтримки, 
повсюдності місцевого самоврядування, прозорості та відкритості, 
відповідальності. 

Всі принципи можна розглядати як постулати, які сприяють 
реалізації прав людини, однак найважливішим є принцип економі-
чної ефективності.  

О. Гончаренко зазначає, що основні соціальні права та сво-
боди людини і громадянина в Україні є похідними значною мірою 
від економічних, оскільки від реалізації економічних прав залежить 
реалізація основних соціальних прав326.  

О. Майданник акцентує увагу, що головними завданнями 
реформування місцевого самоврядування в Україні є розвиток міс-

324 Бондаренко I. О. Особливості правового статусу територіальних 
громад як суб’єктів права комунальної власності. Актуальні проблеми держа-
ви і права. 2011. Вип. 61. С. 136–144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 
apdp_2011_ 61_18. (дата звернення: 06.08.2020). 

325 Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України 
від 05.02.2015. № 157-VIІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 
(дата звернення: 06.08.2020). 

326 Гончаренко О. М. Розвиток економічних прав людини і громадянина 
в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2006. 242 с. 
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цевої демократії та модернізація його організаційної основи. Зазна-
чене можна досягти шляхом розширення можливостей територіа-
льних громад для участі в управлінні питаннями локального зна-
чення, підвищенні здатності органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування в реагуванні на щоденні потреби населення, нала-
годження співпраці з ним і організації соціально-економічного 
розвитку відповідних територій327.  

Розміщення територіальних громад та об’єднаних територіа-
льних громад на локальному рівні обумовлюють їх синергетичну 
природу, завдяки якій вирішення питань щодо забезпечення прав 
людини вбачається ефективнішим саме на рівні місцевого самовря-
дування та його органів. У перспективі об’єднані територіальні 
громади мають навчитися самостійно задовольняти нагальні потре-
би населення та ефективно використовувати власні кошти, чим 
саме і зможуть забезпечити високий рівень дотримання та захисту 
прав людини.  

Об’єднання територіальних громад в українських реаліях 
явище відносно нове, чим обумовлено його неоднозначне сприй-
няття серед населення. Почуття спільності та рівень прихильності 
членів громади в Україні перебувають на стадії свого становлення. 
Утім в Україні діють різноманітні державні, громадські та міжна-
родні програми, які зумовлюють стимулювання розвитку сільських 
місцевостей та розвитку місцевої публічної влади, а також підви-
щення довіри пересічних громадян до добровільного об’єднання 
територіальних громад та реформи децентралізації. 

Одним із основних очікувань від об’єднання територіальних 
громад, які створюються в процесі модернізації місцевої публічної 
влади, є ефективне надання публічних послуг жителям об’єднаної 
територіальної громади. 

Світовою тенденцією, яка відповідає очікуванням сьогодення 
є клієнтоорієнтована система публічного управління, скерована на 
надання жителям усіх необхідних публічних послуг з дотриманням 
конституційно гарантованих прав і свобод людини і громадянина. 

Для подальшого дослідження пропонуємо розглянути права 
людини з деяких груп, які безпосередньо реалізуються на рівні 
громад.  

327 Майданник О. Становлення та розвиток української моделі місцево-
го самоврядування. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2018. 
№ 1. С. 55–59. 
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У першій групі громадянських прав найвагомішим є право на 
життя та особисту недоторканність. Впровадження реформи децен-
тралізації актуалізувало питання забезпечення цивільного захисту 
та захисту правопорядку на рівні громад, з огляду на збільшення 
мешканців та появи інституційних і фінансових ресурсів. За ре-
зультатами проведення обговорень, конференцій та панельних дис-
кусій із залученням зарубіжних фахівців експерти дійшли виснов-
ку, що на локальному рівні безпечне середовище варто будувати, 
використовуючи інклюзивний підхід. Безпека в місті чи об’єднанні 
територіальних громад – це не лише наявність поліції та освітлені 
вулиці, це також і бажання брати на себе відповідальність за ком-
форт та добробут в своїй громаді. І відповідальність однаковою 
мірою лежить на місцевому самоврядуванні, жителях, місцевому 
бізнесі, закладах освіти та інших інституціях. Філософія безпеки в 
громаді передбачає системну і злагоджену взаємодію всіх цих 
суб’єктів328. 

Безпечну громаду неможливо побудувати забезпечивши ли-
ше системи відеоспостереження. Запорукою безпечного середови-
ща виступає довіра та угрупування членів громади, які прагнуть 
безпечного життя в ній. Велика кількість зарубіжних та вітчизня-
них організацій надають методологічні вказівки, забезпечують 
навчання та консультують, як покращити безпеку громадян.  

«Поліцейський офіцер громади» – проєкт, якій запроваджу-
ється в регіонах та передбачає укладення Меморандуму про спів-
працю між поліцією та об’єднаною територіальною громадою. 
Основна мета проєкту – забезпечення кожної територіальної гро-
мади офіцером, який там проживатиме та працюватиме. Представ-
ник поліції буде одночасно і представником громади, в якій він 
проживає і яка частково фінансує підтримку його роботи, то і зві-
туватиме він про свою діяльність не лише перед поліцейським ке-
рівництвом, але й перед мешканцями об’єднаної територіальної 
громади. 

До політичних прав людини вільно обирати та бути обраним 
в органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які 
забезпечується та реалізуються на місцевому рівні, можна зараху-

328 Безпека в місті або ОТГ– це не лише наявність поліції та освітлені 
вулиці. Нотатки з конференції «Безпечна громада». URL: https:// 
www.irf.ua/bezpeka_v_misti_abo_otg_tse_ne_lishe_nayavnist_politsii_ta_osvitleni
_vulitsi_notatki_z_konferentsii_bezpechna_gromada/ (дата звернення 07.08.2020).  
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вати громадські слухання. Громадські слухання – форма безпосере-
дньої участі членів територіальної громади, посадових осіб органів 
місцевого самоврядування у спільному обговоренні найважливіших 
питань місцевого значення329. Громадські слухання – це важливий 
інструмент демократії участі. 

Частиною 1 ст. 5 ст. 7 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» визначено, що ініціаторами 
добровільного об’єднання територіальних громад можуть бути: 
1) сільський, селищний, міський голова; 2) не менш як третина 
депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради; 
3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи; 
4) органи самоорганізації населення відповідної території (за умови 
представлення ними інтересів не менш як третини членів відповід-
ної територіальної громади) 330. 

Найпоширенішими випадками є ініціювання приєднання го-
ловами громад та, в окремих випадках, депутатами. Ініціювання 
членами територіальної громади є ускладненим без затвердження 
відповідною радою положення про місцеві ініціативи, а діяльність 
органів самоорганізації населення (будинкові, вуличні, сільські 
тощо комітети) не така поширена 331. 

В. Дрешпак зазначає, що проведення громадських слухань у 
процесі об’єднання територіальних громад є засобом: 1) підвищен-
ня рівня обізнаності громадян щодо процесу об’єднання територіа-
льних громад, сприяння обміну думками, поглядами, інформацією; 
2) залучення більшої кількості громадян до розгляду питання про 
об’єднання територіальних громад; 3) залучення всіх зацікавлених 
сторін до вироблення та впровадження необхідних рішень; 4) оці-
нювання ступеня потенційної підтримки громадськістю розробле-
них пропозицій та проєктів рішень; 5) отримання пропозицій щодо 
дискусійних і складних аспектів розроблених проєктів рішень, які 
зачіпають інтереси громадян, збирання інформації, потрібної для 

329 Права людини і місцева демократія. К., 2017. 92 с. 
330 Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України 

№ 157-VIII від 05.02.2015 р. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19 
(дата звернення 07.08.2020). 

331 Добровільне приєднання до територіальних громад міст обласного 
значення: Методичні рекомендації та зразки документів. URL: https:// 
storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/264/pryyednannya_do_moz_met
odykaLast.pdf (дата звернення 07.08.2020). 
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доопрацювання проєктів рішень; 6) підтвердження підтримки або 
неприйняття громадянами пропонованого рішення 332. 

Напрацювання вченого є корисними для кращого розуміння 
ролі громадських слухань у процесі добровільного об’єднання те-
риторіальних громад. 

Варто відзначити, що одним з ключових принципів демокра-
тичної держави є залучення громадськості до процесу обговорення 
управлінських рішень. Із запровадженням об’єднаних територіаль-
них громад збільшилась кількість громадських слухань при 
розв’язанні питань місцевого значення. 

Сесії ради об’єднаної територіальної громади та її постійних 
комісій проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути 
присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. 
Порядок доступу до засідань визначається радою. Протоколи сесії 
ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит від-
повідно до Закону України «Про доступ до публічної  
інформації» 333. 

Втім, у процесі залучення громадськості до прийняття 
управлінських рішень виникають і деякі труднощі. 

Р. Бедрій звертає увагу на те, що процес добровільного 
об’єднання територіальних громад вимагає ведення постійного 
діалогу з громадськістю та належної взаємодії місцевих органів 
публічної влади між собою 334. 

Варто погодитись із вченим, оскільки процес об’єднання те-
риторіальних громад допоки не викликає довіри у пересічних гро-
мадян. Що більше, на початковому етапі запровадження 
об’єднання територіальних громад існувала проблема в комунікації 
реформи, оскільки парламентом і урядом не було надано в необхід-
ному обсязі методичної допомоги, компетентних консультантів, 
замало було інформації в засобах масової інформації, що слугувало 
тому, що територіальні громади на власний ризик об’єднувались 

332 Дрешпак В. М. Методика проведення громадських слухань у проце-
сі добровільного об’єднання територіальних громад. Аспекти публічного 
управління. 2015. № 5–6. С. 85–89. 

333 Децентралізація запитання-відповіді (підготовлено на основі запи-
тань, що надходили до ГО «Інститут громадянського суспільства» 05.2015–
04.2016). К.: ТОВ «Київська друкарня», 2016. 160 с. 

334 Бедрій Р. Добровільне об’єднання територіальних громад як складо-
ва реформи децентралізації влади в України. Український часопис конститу-
ційного права. 2018. № 2. С. 54–59. 
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без розуміння обсягу власних повноважень та відповідальності за 
можливі помилки при створенні об’єднань територіальних громад. 

Надалі, починаючи з 2017 р., в обласних центрах України 
почали створюватись Центри розвитку місцевого самоврядування, 
які надають широкий спектр послуг органам місцевого самовряду-
вання, передусім, об’єднаним територіальним громадам. Основна 
частина послуг таких центрів пов’язана саме з наданням методич-
ної допомоги та роз’ясненням процедур об’єднання територіальних 
громад, а також питань їх функціонування. 

На увагу заслуговує особливості адміністративного судочин-
ства, пов’язані з процесами добровільного об’єднання (приєднання) 
територіальних громад.  

Кабінетом Міністрів України було схвалено законопроєкт, в 
якому запропоновано внести зміни до Закону України «Про добро-
вільне об’єднання територіальних громад» та Кодексу адміністра-
тивного судочинства України, а саме: визначити чіткий процесуа-
льний механізм оскарження рішень сільських, селищних, міських 
рад про схвалення проєкту рішення, а також остаточних рішень 
місцевих рад про добровільне об’єднання територіальних громад, 
або добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади; 
зарахувати справи про оскарження відповідних рішень до категорій 
термінових адміністративних справ, а саме адміністративна справа 
за позовною заявою щодо оскарження таких рішень вирішується 
судом протягом п’яти днів після відкриття провадження у справі; 
апеляційна скарга розглядається в дводенний строк після закінчен-
ня строку на апеляційне оскарження; чітко визначити суб’єктів, що 
мають право на оскарження, а саме громадяни України, місце про-
живання яких зареєстроване на території адміністративно-
територіальної одиниці, що входить до складу відповідної терито-
ріальної громади, або сільська, селищна, міська рада, яка ініціюва-
ла чи надала згоду на добровільне об’єднання (приєднання) тери-
торіальних громад. Рішення про добровільне об’єднан-
ня/приєднання може бути оскаржене зазначеними суб’єктами у 
десятиденний строк з дня прийняття 335. 

335 Уряд схвалив законопроєкт, який унеможливить затягування через 
суди процесу об’єднання громад. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-
shvaliv-zakonoproekt-yakij-unemozhlivit-zatyaguvannya-cherez-sudi-procesu-
obyednannya-gromad-gennadij-zubko (дата звернення 07.08.2020). 
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Серед соціальних прав людини важлива роль відводиться за-
безпеченню охорони здоров’я. У ст. 49 Конституції України закрі-
плено право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та 
медичне страхування. Право на медичну допомогу також регламен-
товано у ст. 284 Цивільного кодексу України і детальніше визначе-
но Основами законодавства про охорону здоров’я. 

Наразі доступність медичних послуг в Україні є проблемою 
для окремих місцевостей, особливо для українських сіл з невели-
кою кількістю жителів.  

Реформа медицини на селі є соціально значущою, найочіку-
ванішою з усіх реформ, які наразі проводяться. Якісна медицина 
тотожна якісному життю, тому реформа повинна бути сфокусована 
на людині, яка отримує або отримуватиме якісну медичну допомо-
гу. Шляхом розв’язання системних проблем у сфері охорони здо-
ров’я є стратегічно орієнтована державна політика, основним за-
вданням якої є визначення здоров’я людини пріоритетом та забез-
печення функціонування новітньої національної системи охорони 
здоров’я336. 

З метою урегулювання відносин, пов’язаних із забезпечен-
ням підвищення доступності, ефективності та якості медичного 
обслуговування у сільській місцевості було прийнято Закон Украї-
ни «Про підвищення доступності та якості медичного обслугову-
вання у сільській місцевості». 

Щодо основних принципів розвитку охорони здоров’я у сіль-
ській місцевості в ст. 3 зазначеного Закону йдеться про забезпечен-
ня участі органів місцевого самоврядування, громадських 
об’єднань, наукових установ у формуванні та реалізації державної 
політики у визначених сферах; надання рівних можливостей для 
доступу територіальних громад до підтримки, передбаченої загаль-
нодержавними, регіональними та місцевими програмами розвитку 
охорони здоров’я у сільській місцевості (п. 2, 3 ст. 3 Закону Украї-
ни «Про підвищення доступності та якості медичного обслугову-
вання у сільській місцевості»)337.  

336 Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перс-
пективу. Аналітична доповідь. Авт.: Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Романо-
ва В. В. та ін. Національний інститут стратегічних досліджень. К., 2019. 115 с. 

337 Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у 
сільській місцевості : Закон України № 2206–VІІІ від 14.11.2017 р. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2206-19/ (дата звернення 07.08.2020). 
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Заходи, скеровані на підвищення доступності та якості на-
дання медичного обслуговування у сільській місцевості, стосують-
ся органів державної влади та місцевого самоврядування, на які 
покладено відповідні повноваження з забезпечення реалізації дер-
жавної політики в сфері охорони здоров’я.  

Окремо належить наголосити, що Законом України «Про пі-
двищення доступності та якості медичного обслуговування у сіль-
ській місцевості» було доповнено ч. 2 ст. 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування», якою наразі передбачено, що до відання 
виконавчих органів сільських, селищних рад, крім повноважень, 
зазначених у пункті «б» частини першої цієї статті, належить також 
розв’язання питань щодо надання працівникам освіти, культури, 
охорони здоров’я, іншим категоріям громадян, які працюють у 
сільській місцевості, встановлених законодавством пільг, а також 
щодо додаткового фінансового заохочення та забезпечення служ-
бовим житлом і службовим транспортом працівників охорони здо-
ров’я, які працюють у сільській місцевості. Зазначені заходи мають 
на меті стимулювати працівників, зокрема медичних, до здійснення 
професійної діяльності безпосередньо в сільській місцевості та 
розвитку сільської медицини.  

Залучення інвестицій в об’єднану територіальну громаду не-
обхідне, передусім, для впровадження інноваційних складових у 
різних сферах економіки та соціально-культурного розвитку тери-
торій, заміщення ними застарілих, малопродуктивних виробництв, 
продукція яких не є конкурентоздатною338. 

Вивчаючи перспективи формування фінансових ресурсів 
об’єднаних територіальних громад на прикладі Херсонської області 
А. Руснак акцентує увагу, що для забезпечення сталого розвитку 
громад основними напрямами діяльності місцевих органів влади в 
інвестиційному процесі мають бути застосовані такі практичні за-
ходи. 

1. Поширення інформації про привабливість території для ін-
весторів шляхом розміщення реклами, білбордів, презентацій.  

338 Council of Europe Programme (2018),"Decentralization and Local Self 
Government Reform: Results of the second wave of sociological survey", URL: 
http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/Analitychnyi.  (Accessed 07 
Aug 2020). 
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2. Формування на рівні громади відкритої бази даних інвес-
тиційних та інноваційних проєктів, ресурсів, нерухомості, кадрів, 
які в подальшому можуть бути задіяні під час реалізації.  

3. Співпраця з місцевими ЗМІ та громадськими організація-
ми.  

4. Співпраця з сусідніми регіонами. 
5. Поширення серед населення культури участі в ярмарках, 

виставках та забезпечення їх проведення на території об’єднаної 
територіальної громади або підтримка в участі за межами 
об’єднаної територіальної громади.  

6. Інформування та забезпечення участі громади в реалізації 
цільових державних регіональних програм. 

7. Інформування потенційних інвесторів щодо можливості 
спрямування коштів на соціальні та економічні потреби громади, 
збереження існуючої інфраструктури, розміщення нових вироб-
ництв і послуг, створення додаткових робочих місць339. 

Фінансова спроможність територіальної громади відкриває 
багато перспектив для реалізації та провадження різноманітних 
соціальних, економічних та культурних проєктів, які забезпечують 
права людини, мешканця відповідної громади. Самодостатність 
об’єднаної територіальної громади забезпечить зростання рівня 
зайнятості населення за місцем проживання, запобіжить відтоку 
населення у міста та закордон. Фінансова спроможність є запору-
кою сталого розвитку громади, в якій людина та її права не лише 
проголошуються найвищою цінністю, але дійсно ними і є.  

Права людини, що набули закріплення на міжнародному на 
національному рівнях здебільшого повністю, або частково реалізу-
ються на рівні об’єднаної територіальної громади. Розвиток місце-
вого самоврядування на засадах субсидіарності сприяє впрова-
дженню механізмів для самостійного забезпечення громад необхід-
ними фінансовими, кадровими ресурсами. Держава зі свого боку 
надає субвенції та дотації, методичну та консультаційну допомогу, 
що також сприятиме досягненню очікуваного результату. Повно-
важення об’єднаної територіальної громади в сфері реалізації прав 
людини можна поділити на власні та делеговані. Тому пошук кон-
сенсусу між органами державної влади та місцевого самоврядуван-
ня передусім має бути скерований на забезпечення прав людини. 

339 Руснак А. В. Перспективи формування фінансових ресурсів 
об’єднаних територіальних громад. Агросвіт. 2018. № 6. С. 22–27.  
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Вважаємо, що діяльність об’єднаної територіальної громади на 
шляху забезпечення прав людини має передбачати три складові: 
1) створення оптимальних умов для реалізації та захисту цих прав 
(нормативно-правових, інституційних, фінансово-економічних); 
2) надання громадянам тих чи інших соціальних благ; 3) контроль 
за використанням соціальних благ громадянами.  

 
 
 
 
 

2.5. МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ ЩОДО ОСІБ  

З ІНВАЛІДНІСТЮ В АСПЕКТІ ЗАВДАНЬ  
ТА ВИКЛИКІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
 
Усі члени суспільства мають однакові права людини –

громадянські, культурні, економічні, політичні і соціальні. Але 
особи з інвалідністю наділені дещо особливими правами задля за-
лучення їх до суспільства та сприянню нормальному життю.  

З метою втілення принципів інклюзивності та захисту прав 
осіб з інвалідністю 13 грудня 2006 року Генеральною Асамблеєю 
ООН було прийнято Конвенцію про права осіб з інвалідністю, яку 
підписали та ратифікували майже всі країни світу, також Україна. 
Головними документами для забезпечення та реалізації прав осіб з 
інвалідністю натепер є: Європейська соціальна хартія (Стаття 15); 
Стратегія Ради Європи про права осіб з інвалідністю на 2017–2023 
роки; Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 р. 
№ 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Націона-
льний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період 
до 2020 року»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 2016 р. № 1073-р Про затвердження плану заходів з вико-
нання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, нада-
них Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді 
України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідніс-
тю на період до 2020 року; Постанова Кабінету Міністрів України 
від 18 серпня 2017 р. № 612 Про внесення змін до Державної цільо-
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вої програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про 
права інвалідів» на період до 2020 року. 

Стаття 3 Конвенції про права осіб з інвалідністю виділяє такі 
принципи, які забезпечують реалізацію прав осіб з інвалідністю:  

a) повага до притаманного людині достоїнства, її особистої 
самостійності, зокрема свободи робити власний вибір, і незалеж-
ності; 

b) недискримінація; 
c) повне й ефективне залучення та входження до суспільство; 
d) повага до особливостей осіб з інвалідністю і прийняття їх 

як компонента людської різноманітності й частини людства; 
e) рівність можливостей; 
f) доступність; 
g) рівність чоловіків і жінок; 
h) повага до здібностей дітей з інвалідністю, що розвивають-

ся, і повага до права дітей з інвалідністю зберігати свою індивідуа-
льність.340 

Основоположними принципами державної політики щодо 
осіб з інвалідністю є принципи рівності та недискримінації. Аналіз 
національного законодавства дає змогу дійти висновку, що зміст 
рівності полягає у рівності всіх перед законом. Цей принцип спря-
мований на створення у суспільстві умов для поваги відмінностей, 
усунення несприятливих умов і забезпечення того, щоб всі жінки, 
чоловіки, дівчата і хлопці повною мірою брали участь в житті сус-
пільства на рівних умовах. 

Принципи рівності та недискримінації деталізовані в нормах 
і положеннях національного законодавства. Зокрема, вони закріп-
лені в нормах статей 21 та 24 Конституції України, згідно з якими 
усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, мають рівні кон-
ституційні права і свободи та є рівними перед законом, а надання 
привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками заборонено.341 
З основоположних прав, закріплених у нормах Конституції Украї-
ни, варто виокремити право на правовий захист (витікає зі змісту 
ст. 55) та правову допомогу (ст. 59). Особи з інвалідністю, як і інші, 
мають право звертатись до державних (зокрема судових органів) та 

340 Конвенція про права осіб з інвалідністю. Електронний ресурс: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text 

341 Конституція України. Електронний ресурс: https:// zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 
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громадських інституцій за захистом своїх прав та інтересів, а також 
користуватися захистом закону та відстоювати свої інтереси на 
рівній основі з іншими громадянами. 

Національна державна політика щодо запобігання та протидії 
дискримінації спрямована на: недопущення дискримінації; застосу-
вання позитивних дій; створення умов для своєчасного виявлення 
фактів дискримінації та забезпечення ефективного захисту осіб 
та/або груп осіб, які постраждали від дискримінації; виховання і 
пропаганду серед населення України поваги до осіб незалежно від 
їхніх відмінних ознак, поширення просвітницької діяльності у цій 
сфері. На сьогодні в національному законодавстві визначено понят-
тя «дискримінація за ознакою інвалідності» як будь-яке розмежу-
вання чи обмеження на основі інвалідності, метою чи результатом 
якого є послаблення чи заперечення визнання, реалізації чи здійс-
нення на рівні з іншими прав людини та основоположних свобод у 
політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській чи 
будь-якій іншій сфері (ст. 2 Конвенції).342 

Конвенцією встановлено заборону дискримінації за ознакою 
інвалідності та покладено на Україну обов’язки щодо забезпечення 
й заохочення повної реалізації всіх прав людини й основоположних 
свобод всіма інвалідами без будь-якої дискримінації за ознакою 
інвалідності. Закон України «Про охорону дитинства» забороняє 
дискримінацію дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового чи 
фізичного розвитку. 

Окрім законодавчого забезпечення захисту осіб з інвалідніс-
тю від дискримінації в Україні діє низка державних інституцій, на 
які покладено відповідні повноваження. З 1998 року в Україні фун-
кціонує інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, уповноважений на здійснення парламентського контролю 
за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадя-
нина та захист прав кожного на території України і в межах її 
юрисдикції, зокрема з метою запобігання будь-яким формам дис-
кримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод.343 З метою 
забезпечення дотримання прав та законних інтересів безпосередньо 

342 Конвенція про права осіб з інвалідністю. Електронний ресурс:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text 

343 Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини». Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-
%D0%B2%D1%80#Text 
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осіб з інвалідністю постановою запроваджено інститут Урядовий 
уповноважений з прав осіб з інвалідністю та визначено завдання, 
які на нього покладаються, зокрема, щодо: сприяння виконанню 
Україною міжнародних зобов’язань щодо додержання в Україні 
прав і законних інтересів осіб з інвалідністю; моніторинг додер-
жання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та підготовка в 
установленому порядку пропозицій щодо забезпечення додержання 
прав і законних інтересів осіб з інвалідністю; вжиття у межах своїх 
повноважень заходів щодо усунення порушень прав і законних 
інтересів осіб з інвалідністю та причин, що призвели до їх виник-
нення; сприяння забезпеченню інформування громадськості про 
права осіб з інвалідністю.344 

Також у Кримінальному Кодексі України закріплено універ-
сальну норму, відповідно до якої пряме чи непряме обмеження 
прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, є кри-
мінально-караними діяннями. Водночас Кримінальний Кодекс 
України містить заборону щодо застосування до інвалідів першої 
або другої групи покарання у вигляді громадських робіт та обме-
ження волі. 

Ще одна зі складових забезпечення прав осіб з інвалідністю – 
повне й ефективне залучення та входження до суспільства. До 
суб’єктів, на яких спрямована політика соціальної інклюзії, нале-
жать: люди з обмеженими можливостями здоров’я; діти-сироти та 
діти, які залишилися без піклування батьків; діти з прийомних сі-
мей; обдаровані особистості; представники етнічних меншин; осо-
би, які перебувають у пенітенціарних установах; студенти-іноземці; 
трудові мігранти; літні люди. Тобто це ті, для кого в процесі їхньої 
життєдіяльності необхідно створювати спеціальні умови і застосо-
вувати адаптивні технології освіти і соціалізації. Забезпечення со-
ціальної інклюзії є процесом, спрямованим на задоволення найріз-
номанітніших потреб дітей, молоді та дорослих різних вікових 
груп, зокрема пенсіонерів, шляхом розширення їхньої участі в на-
вчанні, соціальній або культурній діяльності, інших сферах життя 
суспільства. 

344 Положення КМУ «Про Урядового уповноваженого з прав осіб з ін-
валідністю». Електронний ресурс: https://www.kmu.gov.ua/npas/249803392 
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Попри це, конституційно-правове забезпечення інклюзії у 
соціальній сфері в Україні залишається фрагментарним та супереч-
ливим. Переважною мірою акценти у державній інклюзивній полі-
тиці зміщено у бік освітньої сфери, що, безумовно, звужує коло 
осіб, які потребують особливих підходів та мають особливі потре-
би. Це потреби, які пов’язані як з постійними, так і з тимчасовими 
причинами і обумовлені особливостями фізичного та (або) психіч-
ного стану людини, соціально-економічними, духовно-культур-
ними, релігійними, етнонаціональними, етнолінгвістичними та 
іншими факторами. Іншими словами, інклюзія означає прагнення 
до подолання нерівності, набуття свободи та нової якості життя. 

Можна констатувати, що сьогодні в Україні є лише окремі 
розрізнені фрагменти соціальної інклюзії (освітні організації, реа-
білітаційні центри, центри соціального захисту та соціального об-
слуговування, медичні організації, підприємства та організації, 
громадські організації). Зазвичай, вони мають свої різні (локальні) 
цілі, відсутня єдина методична і правова база. Втім, сьогодні в 
Україні існують проблеми системного характеру, що обумовлені 
відсутністю цілісного контексту інклюзивної політики у соціальній 
сфері. Це виражається у відсутності: комплексного міжвідомчого 
підходу в довгостроковій політиці; розуміння і підтримки в суспі-
льстві інтересів, пов’язаних з просуванням соціальної інклюзії, 
насамперед, на локально-регіональному рівні. Це передбачає фор-
мування та реалізацію регіональних концепцій та програм інклю-
зивної політики у соціальній сфері, а також здійснення ефективної 
соціальної роботи у територіальних громадах. Такі регіональні та 
муніципальні моделі інклюзивної політики передбачають як 
розв’язання приватних проблем, так і загалом формування нової 
культури суспільних відносин – інклюзивної культури суспільства.  

Функціонально-телеологічною домінантою формування та 
реалізації регіональних і муніципальних моделей та концепцій ін-
клюзивної політики у соціальній сфері є реалізація чітких страте-
гій, що забезпечують комфортні умови для навчання і професійної 
підготовки дітей, молоді та дорослих, які мають особливі потреби і 
потребують соціокультурної адаптації. Завданнями таких моделей 
та концепцій є:  

1) внесення політики соціальної інклюзії в довгостро-
кові програми сталого соціально-економічного та культурного роз-
витку регіонів і територіальних громад;  
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2)  узгодження дій усіх зацікавлених інституцій для 
реалізації комплексного міжвідомчого підходу, що забезпечує про-
цеси соціальної інклюзії у регіонах та територіальних громадах;  

3) забезпечення толерантного ставлення, громадсько-
го розуміння та підтримки в просуванні прогресивних практик со-
ціальної інклюзії;  

4) забезпечення безбар’єрного середовища у містах, 
селищах та селах в отриманні всіх видів і рівнів послуг: від архітек-
турної, транспортної доступності до адаптивних освітніх програм 
та інклюзивних технологій;  

5) спеціалізована підготовка, перепідготовка та під-
вищення кваліфікації кадрів педагогічної громади на реалізацію 
інклюзивних підходів в освіті;  

6) створення інструментів стимулювання виникнення 
громадських формувань, зокрема молодіжних спільнот, орієнтова-
них на реалізацію інклюзивної політики;  

7) реалізація участі людей з інвалідністю до трудового 
життя тощо. 

Належить зазначити, що ефективна локально-регіональна 
модель інклюзивної політики може бути створена лише за наявнос-
ті базових нормативних правових документів як на рівні законода-
вчого, так і підзаконного регулювання, актів місцевого самовряду-
вання, методичних матеріалів, програм і проєктів у сфері підготов-
ки фахівців у сфері освіти, сімейного виховання, розвитку інфра-
структури, пенітенціарної та постпенітенціарної діяльності. Саме 
нерозвиненістю нормативно-правової бази обумовлена чинна фраг-
ментарність системи соціальної інклюзії та високий ступінь інер-
ційності розвитку навіть наявних її окремих елементів. Для реалі-
зації цього завдання необхідні як розробка і прийняття спеціально-
го закону про засади інклюзивної політики, так і система підзакон-
них актів, що регламентують процес реалізації національної, регіо-
нальних і муніципальних програм і моделей інклюзивної політики. 

Також однією з умов реалізації регіональної моделі інклюзи-
вної політики є підготовка кадрів. Натепер розв’язання комплексу 
проблем у цій сфері є найменш забезпеченими як організаційно, так 
і методично. Відповідним питанням досі не приділяється належної 
уваги як у процесі підготовки фахівців у цій сфері як при отриманні 
базової освіти, так і в системі перепідготовки та підвищення квалі-
фікації. Для розв’язання окресленого завдання необхідно провести 
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акредитацію діючих програм у сфері інклюзивної освіти з метою 
поширення зразків кращої практики; внесення до програм підви-
щення кваліфікації працівників освітніх організацій методичних 
матеріалів, пов’язаних з інклюзивною освітою і соціалізацією осіб, 
які потребують особливого підходу; проведення регулярних циклів 
перепідготовки та підвищення кваліфікації з подальшою атестацією 
працівників організацій соціального обслуговування, охорони здо-
ров’я, освіти, підприємств і організацій, до функціональних 
обов’язків яких віднесено роботу з об’єктами регіональної та муні-
ципальної моделей інклюзивної політики у соціальній сфері тощо. 

Також у житті територіальних громад можна відзначити від-
чутне погіршення ситуації з працевлаштування осіб, звільнених з 
місць позбавлення волі, неуважне, недбале ставлення до осіб, які 
перебувають на обслуговуванні в спеціалізованих установах, або 
ставлення, що принижує гідність щодо однолітків, які мають або 
обмежені фізичні можливості, або володіють нестандартною пове-
дінкою, зокрема щодо обдарованих і талановитих дітей (вундеркін-
дів), що властиво для освітніх установ майже всіх рівнів. 

Тому, з огляду на те, що формування відносин інклюзивної 
культури вимагає тривалого часу і системної, послідовної роботи 
органів і посадових осіб публічної влади, насамперед, місцевого 
самоврядування, і високопрофесійних фахівців в сфері інклюзивної 
освіти та соціалізації, актуальними залишаються питання квоту-
вання робочих місць для людей з інвалідністю на підприємствах та 
організаціях, залучення осіб з обмеженими можливостями здоров’я 
до діяльності громадських приймалень тощо. Хоча на законодав-
чому рівні питання працевлаштування порушується, та на практиці 
має негативне відображення. До слова, особи з I групою інвалідно-
сті не є захищеними навіть на підтримуваному ринку праці. Підт-
вердженням цих слів можуть бути два позови до суду незрячих осіб 
(I групи інвалідності), які були звільнені в 2015 році з підприємства 
Українського товариства сліпих. Одна людина звільнена у зв’язку 
із незгодою щодо істотних змін праці, оскільки їй пропонували 
один робочий день на тиждень345, а інша – звільнена у зв’язку із 
скороченням посади, хоча згідно із даними, озвученими в суді, ця 

345 Справа № 310/614/16-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень // 
http://www.reyestr.court.gov.ua/ 
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посада продовжувала існувати і далі346. Матеріали судових справ 
засвідчують, що незважаючи на звільнення цих осіб, впродовж 
половини року на підприємство прийнято 15 нових працівників. 
Також можна зазначити про зайнятість на державній службі, Поря-
док проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», 
згідно з яким особам з інвалідністю забезпечується застосування 
принципу розумного пристосування під час конкурсного відбо-
ру.347 Стандарт соціального супроводу при працевлаштуванні та на 
робочому місці348 містить в собі низку позитивних моментів щодо 
супроводу, зокрема людини з інвалідністю, до працевлаштування 
та додаткової підтримки на робочому місці. Видається, що такі 
питання, як облаштування робочого місця відповідно до зазначених 
в цьому стандарті критеріїв, визначення графіку роботи (гнучкий 
графік робочого дня, надомна робота, перерви для прийняття ліків 
та інші потреби людини залежно від стану здоров’я), необхідно 
додатково передбачати і в трудовому законодавстві та спростити 
процедуру отримання роботодавцями коштів на забезпечення умов 
на робочих місцях для людей з інвалідністю. 

Також в аспекті формування ефективної інклюзивної політи-
ки підвищений інтерес викликають питання функціонування пені-
тенціарних установ (в’язниці, колонії, поселення або інші закриті 
установи, призначені для відбування кримінального покарання, а 
також для попереднього ув’язнення осіб, підозрюваних у злочині). 
Безперечно, натепер з метою соціалізації в життя територіальних 
громад, адаптації та подальшого працевлаштування осіб, звільне-
них з місць позбавлення волі, проводиться деяка робота щодо їх 
навчання. Водночас це одна з найскладніших для ресоціалізації 
категорій населення у зв’язку з небажанням роботодавців укладати 
з ними трудові угоди, з наявністю житлових проблем, що вимагає 
формування і реалізації сучасних підходів у соціальній роботі в 
територіальних громадах. 

346 Справа № 310/72/16-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень // 
http://www.reyestr.court.gov.ua/ 

347 Постанова КМУ від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби». Елект-
ронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#Text 

348 Наказ Міністерства соціальної політики від 21.09.2016 № 1044 «Про 
затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціального супрово-
ду при працевлаштуванні та на робочому місці». Електронний ресурс: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1359-16 
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Нарешті, в територіальних громадах, регіонах і суспільстві 
загалом важливо сформувати культуру ставлення до об’єктів лока-
льно-регіональної моделі інклюзивної політики в соціальній сфері, 
в основі якої – бажання допомогти, співпереживання, толерант-
ність. Це питання є принциповим як у функціонально-
телеологічному та гносеологічному аспектах, так і щодо форму-
вання своєрідної аксіосфери соціальної інклюзії у територіальній 
громаді та місцевого самоврядування загалом. Адже свобода, солі-
дарність, рівність, моральність, альтруїзм, самоорганізація, самоди-
сципліна, самовідповідальність, відданість справі, субсидіарність є 
сенсотвірними цінностями демократії, прав людини та сучасного 
муніципалізму. Саме у цьому сенсі варто сприймати концептуальне 
установлення, закріплене у преамбулі Європейської Хартії про 
місцеве самоврядування: «органи місцевого самоврядування є од-
нією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму». 
Допоки у кожній територіальній громаді відповідні цінності та 
принципи не будуть усебічно втілені, місцеве самоврядування за-
лишатиметься лише привабливою демократичною декларацією.349 

Право на освіту та участь в суспільному, політичному та ку-
льтурному житті також реалізують принципи повного та ефектив-
ного залучення та входження до суспільства осіб з інвалідністю; 
поваги до особливостей осіб з інвалідністю і прийняття їх як ком-
понента людської різноманітності й частини людства; рівність мо-
жливостей; доступність; повага до здібностей дітей з інвалідністю, 
що розвиваються, і повага до права дітей з інвалідністю зберігати 
свою індивідуальність.  

Упродовж багатьох десятиліть спеціалізовані школи для ін-
валідів вважалися інструментом сегрегації і їх критикували за те, 
що часто були нижчого рівня порівняно із загальноосвітніми шко-
лами. Виникало багато суперечок з приводу переваг і недоліків 
роздільного навчання і спеціалізованих шкіл, обліку як противаги 
врахування інтересів інвалідів в системі загальної освіти. Незалеж-
но від результатів цієї дискусії, молоді люди з обмеженими можли-
востями та їх сім’ї повинні мати право вибору між спеціальними і 
загальноосвітніми школами, зважаючи на конкретні потреби дити-
ни. Однією з ключових переваг інклюзивної освіти є те, що інтег-

349 Батанов О. В., Миколаєнко О. О. Актуальні проблеми конституцій-
но-правового забезпечення соціальної інклюзії в Україні. Збірник «Держава і 
право» Випуск 82. 2018 р. 
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рація учнів з інвалідністю у перші роки навчання в школі може 
допомогти запобігти упередженням і сприяти входженню осіб з 
інвалідністю у суспільство. 

Деякі з основних проблем, що турбують дітей та молодь з ін-
валідністю, – є недоступність шкільних закладів або навчальних 
матеріалів, нестача персоналу для навчання інвалідів з конкретни-
ми потребами, пряма і непряма дискримінація. Для дітей та молоді 
з обмеженими можливостями в школах, загальноосвітніх або спеці-
алізованих, повинні бути створені можливості для навчання життю 
і навичкам соціального розвитку, що необхідні для рівноправної 
їхньої участі в освіті, підтримці однолітків і наставництві, доступі 
до технологій і новітніх методик. 

Неформальна освіта і активне навчання, в її рамках, може бу-
ти більш інклюзивним для людей з інвалідністю, на відміну від 
формальної системи освіти. У зв’язку з обмеженими можливостями 
в рамках спеціальних освітніх систем, або в соціальній ізоляції 
відсутність соціальних зв’язків або навичок іноземної мови є більш 
поширеними серед людей з інвалідністю, ніж серед їх однолітків, 
які не є інвалідами. Ці фактори роблять неформальну освіту особ-
ливо важливою для людей з обмеженими можливостями, оскільки 
вони можуть допомогти сформувати необхідні життєві навички, 
які, можливо, не були надані їм формальною освітою. Існує також 
необхідність більшого використання аспекту інвалідності в звичай-
них навчальних курсах шляхом вживання заходів, які могли б нада-
ти користувачам зв’язок з вимірами, які можливо, ніколи не зустрі-
чалися раніше, або сприяють участі осіб з інвалідністю у навчаль-
них курсах з врахуванням їхніх інтересів. Також однією з проблем 
реалізації права на освіту є підготовка кадрів. Натепер розв’язання 
комплексу проблем у цій сфері є найменш забезпеченими як орга-
нізаційно, так і методично.  

Участь у житті суспільства, зазвичай, розглядається молоддю 
з інвалідністю, як ключ до їх спільної мети, яка полягає в досягнен-
ні повної інтеграції з визнанням їх особливих потреб і прав. Багато 
молодих людей з обмеженими можливостями хотіли б брати участь 
у діяльності організацій із захисту своїх прав. В організаціях з за-
хисту своїх прав молоді люди мають змогу зустрітися один з од-
ним, зважаючи на спільні інтереси. Молоді люди з обмеженими 
можливостями не завжди мають таку змогу через фізичні і психо-
логічні бар’єри. Бар’єрами на шляху до ширшої участі є відсутність 
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на місцевому або національному рівні структур представлення 
інвалідів та їхніх проблем. Відсутність інформації є ще одним 
бар’єром. Інформація про те, чи є фізичний доступ до будівлі, або 
чи є кошти для людей з поганим слухом чи сліпих часто відсутня 
або недоступна. Ця відсутність інформації про доступність – або 
іноді страх недоступності – часто заважає людям з обмеженими 
можливостями брати участь в подіях. Однією із перешкод для уча-
сті є самоідентифікація: чи люди сприймають себе як «інваліди» 
або як члени «меншості». Деякі інваліди не хочуть бачити себе 
серед меншості, оскільки це має негативний прихований зміст для 
них. Інші не вважають себе інвалідами, а вбачають себе членами 
конкретних мовних і культурних меншин. З погляду політичної 
участі, у праві голосу відмовлено багатьом людям з обмеженими 
можливостями, позбавлених правової дієздатності, або коли проце-
дури голосування є недоступними.350 

Підсумовуючи, варто зазначити, що програми щодо соціаль-
ного захисту інвалідів зараховано до пріоритетних державних про-
грам, а видатки на їх виконання переважно належать до захищених 
статей Держбюджету України. Тому такі заходи дають змогу змі-
нити підходи до ролі та місця людей з інвалідністю в економічному 
та соціальному житті суспільства, підвищити рівень їхнього мате-
ріального забезпечення, створити умови для їхнього послідовного 
входження у суспільне життя країни. Перші реальні та значущі 
кроки на шляху до підвищення рівня соціального захисту інвалідів 
та гармонізації вітчизняного законодавства до міжнародних стан-
дартів, їх практичної реалізації, Україна вже зробила. Подальша 
робота буде залежати від кожного, зокрема, від забезпечення дер-
жавою активної взаємодії державних органів і громадських органі-
зацій інвалідів, адже така робота потребує об’єднання зусиль осіб, 
які працюють над проблемою людей з інвалідністю. 

Зрозуміло, що головну відповідальність за дотриманням і за-
безпеченням прав людей з інвалідністю несе безпосередньо сама 
держава. Подальші своєчасні конструктивні внутрішньодержавні 
реформи, які б закріплювали правозахисний механізм, запропоно-
ваний законодавством, могли б сприяти поліпшенню у розв’язанні 
проблем людей з інвалідністю в нашій державі, де інвалідність тієї 

350 «Молодь з обмеженими можливостями: щоденні проблеми рівнос-
ті», Публікація Комітету Європейського форуму з питань інвалідності, 2009 р.: 
www.edf-feph.org/Page.asp?docid=18486&langue=EN 
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чи іншої форми мають 2,67 мільйонів осіб, тобто кожен 18-й гро-
мадянин України. Треба зазначити, що прискорення імплементації 
Україною Конвенції про права інвалідів сприятиме посиленню 
контролю і відповідальності з боку держави за дотриманням та 
реалізацією прав людей з інвалідністю в нашій країні. 

Розв’язання проблем осіб з інвалідністю потребує, передусім, 
переорієнтації державної політики щодо інвалідів для створення їм 
рівних прав та можливостей з іншими категоріями громадян та 
захист від дискримінації, запровадження дієвого механізму реалі-
зації усієї повноти їхніх конституційних прав, неухильного вико-
нання зобов’язань держави. Така діяльність особливо необхідна у 
зв’язку із підписанням та ратифікацією Україною Конвенції ООН 
про права інвалідів. 
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Розділ третій 

 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  

В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ 
_______________________________________________________________ 

 
 

3.1. АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ  
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО  

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ  
У СВІТЛІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ  

(НА ПРИКЛАДІ ІСПАНІЇ) 
 
Кожен мешканець села чи міста має право на сучасну меди-

цину й освіту, доступні та якісні адміністративні, комунальні, соці-
альні послуги, гарні дороги, чисті й освітлені вулиці. Але люди 
можуть впливати на якість цих послуг лише тоді, коли відповідаль-
ні за їх надання перебувають близько. Найближчою до людей вла-
дою є органи місцевого самоврядування: сільські, селищні міські 
ради та їхні виконкоми. Отже саме вони повинні мати широкі пов-
новаження і достатньо коштів, щоб бути спроможними залагоджу-
вати усі місцеві питання і бути за це відповідальними. 

Для цього в Україні відбувається децентралізація – передача 
повноважень від державної влади якнайближче до людей. З огляду 
на це виникає питання контролю за діяльністю цих органів. 

Оскільки Україна обрала євроінтеграційний напрям розвит-
ку, актуальним є питання реформи державних інституцій, зокрема 
органів місцевого самоврядування. Доречно запозичати досвіду 
державах, які є членами Європейського Союзу, тому ми обрали в 
тематиці нашого дослідження аналіз досвіду Іспанії у сфері конт-
ролю за місцевими органами.  

Іспанія ніколи не була історично сформованою централізо-
ваною державою, вона завжди відрізнялася правовим, політичним і 
культурним плюралізмом. Іспанська історія містить періоди поси-
лення та послаблення централізації. Треба зазначити, що в XIX 
столітті поняття, роль та значення місцевого самоврядування, місце 
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його органів в системі органів публічної влади часто були предме-
том дослідження вчених. Саме в той період сформульовані та об-
ґрунтовані основні теорії місцевого самоврядування – теорія віль-
ної громади, загальна теорія, державницька теорія.  

Проведене дослідження становлення та розвитку конститу-
ційних основ місцевого самоврядування в Іспанії дає змогу дійти 
висновку, що сучасна іспанська модель місцевого самоврядування 
здебільшого являє собою організаційно-правову структуру, котра 
виникла в період демократичних перетворень в економічному роз-
виткові держави. Проте далеко не всі положення, котрі раніше міс-
тилися в іспанському законодавстві, що стосуються територіальної 
організації місцевого самоврядування та структури органів місце-
вого самоврядування, були сприйняті та впроваджені сучасним 
законодавством. 

Нові підходи до суті місцевого самоврядування та правового 
положенню органів місцевого самоврядування, його сучасної орга-
нізації були закладені положеннями Конституції Іспанії 1978 року, 
яка є наслідком істотних соціальних і політичних змін в країні, що 
відбулися після краху режиму франкістської диктатури. Конститу-
ція Іспанії 1978 року була розроблена та прийнята в процесі перет-
ворення держави і закріпила перехід від режиму диктатури до де-
мократичного режиму. Водночас треба усвідомлювати, що її поло-
ження стали наслідком компромісу позицій різних політичних сил. 

Теза про те, що текст Конституції Іспанії 1978 року має яск-
раво виражений консенсусний характер, іншими словами, предста-
вляє собою пакт, у розробці якого брали участь усі соціальні й по-
літичні сили країни, дуже поширений як в іспанській, так і у вітчи-
зняної юридичній літературі. 

Впродовж становлення та розвитку інституту місцевого са-
моврядування конституції Іспанії регулювали окремі питання пра-
вового положення органів місцевого самоврядування, територіаль-
ної організації і структури органів місцевого самоврядування. Для 
іспанських територіальних утворень було притаманне прагнення до 
децентралізованого публічного управління, такий підхід характер-
ний і регіонам, і місцевим територіальним утворенням. 

Встановлені Конституцією Іспанії основи територіальної ор-
ганізації держави, побудови системи публічної влади та правового 
положення органів місцевого самоврядування розвиваються в наці-
ональному і регіональному законодавстві. Варто зазначити відсут-
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ність надлишкової конституційно-правової регламентації побудови 
і функціонування органів місцевого самоврядування. Чинна Кон-
ституція Іспанії практично не містить імперативних норм, за виня-
тком необхідності конституційного гарантування діяльності орга-
нів місцевого самоврядування та визнання муніципій та провінцій 
обов’язковими територіальними одиницями в системі устрою Іспа-
нії та встановлення гарантій місцевої автономії. 

Належить зазначити достатню гнучкість формулювань Кон-
ституції Іспанії при регламентації місцевого самоврядування. Це 
дає змогу державним та регіональним органам влади самостійно 
регулювати правове становище органів місцевого самоврядування, 
їхню взаємодію із державними та регіональними органами публіч-
ної влади. 

Такий підхід, з одного боку, можна вважати доцільним, оскі-
льки побудова нової системи організації публічної влади загалом і 
місцевого самоврядування зокрема, нерозривно пов’язана із проце-
сом пошуку оптимальної моделі. Відтак, гнучкість правового регу-
лювання є однією з необхідних умов.  

З іншого боку, досвід централізації публічного управління, 
що передує прийняттю Конституції Іспанії 1978 року, необхідність 
забезпечення децентралізації організації управління на місцях, в 
контексті конституційно-правового регулювання правового статусу 
органів місцевого самоврядування, може виявитися недостатнім 
для гарантованості його самостійності. У зв’язку з цим звертає 
увагу та обставина, що в тексті Конституції Іспанії не розкрито 
зміст принципу автономії діяльності органів місцевого самовряду-
вання, а також не міститься вказівок на підстави та межі її обме-
ження державним й регіональним законодавством. З урахуванням 
значення Конституції Іспанії в створенні основ становлення і роз-
витку місцевого самоврядування конституційне регулювання пра-
вового стану місцевого самоврядування є недостатнім.351 

Місцеве самоврядування в Іспанії характеризується ознака-
ми, які притаманні будь-якій системі місцевої влади у демократич-
них країнах. Отож органи місцевого самоврядування – місцеві ради 
обираються лише населенням, а голови адміністрацій – або насе-
ленням, або радою. Вибрані голови адміністрацій затверджуються 
органами державної влади. Вони поєднують у собі публічну владу 

351 La Constitucion Española // Boletin oficial del Estado. № 311.1, el 29 de 
diciembre de 1978. 
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територіальної громади і державну владу. Правову основу діяльно-
сті місцевого самоврядування в Іспанії містить Конституція Іспанії 
352, Пакт про автономії Іспанії від 28 лютого 1992 року 353. Відпові-
дно до статті 138 Основного закону Іспанії, територіальний устрій 
держави передбачає муніципалітети, провінції і створювані авто-
номні Співтовариства. Всі ці утворення користуються автономією 
при веденні своїх справ. Про автономний характер регіонів зазна-
чено у вступному розділі Основного закону держави. У статті 2 
визначено, що Конституція заснована на непорушній єдності іспан-
ської Нації, загальності і неподільності Вітчизни всіх іспанців; вона 
визнає і гарантує право на автономію для національностей і регіо-
нів, її складових, і солідарність між ними. Конституцією передба-
чено право автономних утворень на встановлення власної офіційної 
мови, статутів, особливих прапорів і гербових знаків автономних 
Співтовариств (ст. 3, 4). Доволі широко права та обов’язки терито-
ріальних утворень визначено у розділі 8, що має назву «Про тери-
торіальний устрій держави». Як ми зазначаємо, в Іспанії існує три-
рівнева система місцевого самоврядування: провінції, муніципалі-
тети та автономні області, які мають широкі автономні права. Му-
ніципалітет – це найнижча ланка адміністративно-територіального 
поділу Іспанії. У муніципалітеті утворюється муніципальна рада, 
яка обирається населенням муніципалітету прямим таємним голо-
суванням на основі загального виборчого права і пропорційної 
системи представництва. Термін повноважень ради – 4 роки. Муні-
ципалітети мають широкі повноваження майже у всіх сферах сус-
пільного життя 354. 

Наступною ланкою місцевого самоврядування в Іспанії є 
провінції, що об’єднують у собі декілька муніципалітетів за тери-
торіальним принципом. Чисельність провінцій в Іспанії натепер – 
понад 30. Найбільшою територіальною одиницею є адміністративні 
чи національно-територіальні автономні утворення, які мають влас-
ні органи влади, створюються відповідно до положень Конституції 
1978 року та діють на підставі власного статуту. На сьогодні в Іс-
панії існує 17 автономних утворень. Розглядаючи іспанську модель 
місцевого самоврядування зазначимо, що місцева влада характери-

352 Там само. 
353 Там само. 
354Ткачук А., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий 

та український досвід. Київ : Заповіт, 1997. C. 35. 
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зується значними особливостями порівняно з місцевим самовряду-
ванням в Україні. 

Що стосується України, то місцеве самоврядування здійсню-
ється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосеред-
ньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі орга-
ни, а також через районні та обласні ради, які представляють спіль-
ні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 

Система місцевого самоврядування після першого етапу де-
централізації передбачає:  

- територіальну громаду; 
- сільську, селищну, міську раду; 
- сільського, селищного, міського голову; 
- виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 
- старосту; 
- районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст; 
- органи самоорганізації населення. 
Новим інститутом в системі органів місцевого самовряду-

вання є інститут старости.  
Органам місцевого самоврядування законом можуть надава-

тися окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні 
яких вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої вла-
ди. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, місь-
ких рад стосуються таких сфер діяльності: 

- соціально-економічного і культурного розвитку, плануван-
ня та обліку; 

- в галузі бюджету, фінансів і цін; 
- щодо управління комунальною власністю; 
- в галузі житлово-комунального господарства, побутового, 

торговельного обслуговування, громадського харчування, транспо-
рту і зв’язку; 

- у галузі будівництва; 
- освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту; 
- з регулювання земельних відносин та охорони навколиш-

нього природного середовища; 
- соціального захисту населення; 
- в галузі зовнішньоекономічної діяльності; 
- в галузі оборонної роботи; 
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- щодо розв’язання питань адміністративно-територіального 
устрою; 

- щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод і законних інтересів громадян тощо355. 

Також винятково на пленарних засіданнях сільської, селищ-
ної, міської ради обговорюються такі питання: 

- утворення виконавчого комітету ради, визначення його чи-
сельності, затвердження персонального складу; внесення змін до 
складу виконавчого комітету та його розпуск; 

- ухвалення рішення про проведення місцевого референдуму; 
- ухвалення рішень про наділення органів самоорганізації 

населення окремими власними повноваженнями органів місцевого 
самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-
технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення; 

- ухвалення рішень про об’єднання в асоціації або вступ до 
асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого 
самоврядування та про вихід з них; 

- затвердження програм соціально-економічного та культур-
ного розвитку відповідних адміністративно-територіальних оди-
ниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування; 

- затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; 
- затвердження звіту про виконання відповідного бюджету; 
- встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ста-

вок у межах, визначених законом; 
- ухвалення рішень щодо випуску місцевих позик; 
- ухвалення рішень щодо надання відповідно до чинного за-

конодавства пільг по місцевих податках і зборах; 
- ухвалення рішень щодо відчуження відповідно до закону 

комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, 
а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають 
приватизації; 

- розв’язання відповідно до закону питань регулювання зе-
мельних відносин; 

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення 
на території села, селища, міста нових об’єктів, сфера екологічного 

355 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 
1997 року № 280/97-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 
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впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами охоплює 
відповідну територію; 

- ухвалення рішень з питань адміністративно-
територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та ін-
шими законами; 

- встановлення відповідно до законодавства правил з питань 
благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому 
чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громад-
ських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну 
відповідальність; 

- ухвалення рішень, пов’язаних із створенням спеціальних 
вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відпо-
відних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створен-
ня таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міні-
стрів України; 

- затвердження статуту територіальної громади; 
- визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють ра-

йонні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в 
інтересах територіальних громад районів у містах)356. 

Реформування місцевого самоврядування є одним з пріори-
тетних завдань реформування органів публічної влади в Україні 
Важливою складовою такої реформи є удосконалення системи кон-
тролю в сфері місцевого самоврядування, що зумовлює необхід-
ність аналізу практики взаємовідносин контрольних органів дер-
жавної влади і органів місцевого самоврядування.  

Цікавим прикладом запозичення досвіду для України є Іспа-
нія. В Іспанії межі та підстави державного контролю мають конце-
птуальне значення в гарантованості самостійності місцевого само-
врядування з урахуванням того, що ще недавно була Іспанія 
централізованим державою, а місцева автономія, яка зараз є основ-
ним принципом діяльності органів місцевого самоврядування, ба-
гато в чому була фіктивною. У зв’язку з цим питання правового 
регулювання механізмів контролю за діяльністю органів місцевого 
самоврядування з боку держави та автономних співтовариств є 
вкрай важливим щодо дослідження взаємодії органів місцевого 
самоврядування з органами публічної влади інших рівнів. Не ви-

356 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 
1997 року № 280/97-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України. 
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падково саме контролю за діяльністю органів місцевого самовряду-
вання в Європейській Хартії місцевого самоврядування приділено 
велику увагу357.  

Поняття державного контрою за діяльністю органів місцево-
го самоврядування не визначене на законодавчому рівні, що приз-
водить до неточного розуміння його змісту. Варто зазначити, що у 
зв’язку з децентралізацією влади в Україні, визначення поняття 
державного контролю за місцевим самоврядуванням набуває акту-
альності. Варто зауважити, що воно є доречними в контексті демо-
кратизації державного контролю і загалом передає його сучасний 
зміст. Визначення поняття державного контролю необхідно деталі-
зувати в ст. 20 Закону України «Про місцеве самоврядування» для 
його чіткого розуміння і проведення з суспільно корисних мотивів. 
Державний контроль є сукупністю взаємопов’язаних і взаємо-
обумовлених методів і форм діяльності різних органів державної 
влади.  

Отже державний контроль за діяльністю органів місцевого 
самоврядування необхідно розглядати як складну систему, що пе-
редбачає різні напрями функціонування органів державної влади. 
При проведенні державного контролю органи державної влади 
мають дотримуватись формалізованого порядку, використовувати 
лише ті методи та способи, що передбачені законом. В ст. 20 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування» зазначено, що держав-
ний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого са-
моврядування здійснюється на підставі та в межах повноважень і у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також 
не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх 
посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування 
наданих їм власних повноважень. Зовнішнім вираженням держав-
ного контролю, зазвичай, є перевірка, спостереження, аналіз, екс-
пертиза, аудит, огляд, ревізія та інші способи, передбачені законом.  

Питання визначення суб’єктивного та об’єктивного складу 
державного контролю за діяльністю органів місцевого самовряду-
вання є ключовим в розумінні його змісту. Вивчення конституцій-
них норм дало змогу науковцям дійти висновку, що місцеве самов-
рядування можна розглядати з різних сторін: як один із фундамен-
тальних принципів конституційного ладу; одну з форм народовлад-

357 Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 
1985 року. Київ : Юмана, 1998. 30 с. 
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дя; специфічну підсистему публічної влади; форму залучення гро-
мадян до участі у розв’язанні питань місцевого значення; право; 
системну організацію; різновид суспільного управління. Аналіз 
положень чинного законодавства дає змогу дійти висновку, що 
місцеве самоврядування як право територіальної громади не може 
бути об’єктом державного контролю. Зі змісту поняття державного 
контролю розуміло, що його активними суб’єктами є органи та 
посадові особи органів державної влади. Пасивними суб’єктами 
державного контролю виступають органи місцевого самоврядуван-
ня та їх посадових особи, а їх діяльність – об’єктом358. 

В Україні контроль за діяльністю місцевого самоврядування 
можна класифікувати за різними критеріями:  

– за суб’єктами, які його здійснюють (контроль з боку орга-
нів державної влади, з боку громадських формувань, громадян);  

– за підконтрольними об’єктами (контроль за органами міс-
цевого самоврядування, посадовими особами);  

– за рівнем контролю (відомчий, міжвідомчий та надвідом-
чий (позавідомчий контроль));  

– за предметною сферою діяльності, яка підлягає контролю 
(освіта, охорона здоров’я, використання природних ресурсів, фі-
нансів тощо);  

– за часом його проведення (попередній, поточний, остаточ-
ний);  

– за рівнем спеціалізації (загальний і спеціальний). 
Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України, і не повинен призводити до втручання органів 
державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місце-
вого самоврядування наданих їм власних повноважень (ст. 20 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні»)359. Водночас, 
охопити всі види контролю в межах окремої статті дещо складно, 

358Касьяненко Є. В. Державний контроль за діяльністю органів місцево-
го самоврядування: теоретико-правові засади. URL: https://er.dduvs.in.ua/bit-
stream/123456789/3704/1/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%
B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%84.%D0%92..pdf 

359 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 
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тому проаналізуємо основні контрольні повноваження у сфері міс-
цевого самоврядування окремих державних органів, які належать 
до різних гілок влади. В Конституції України не закріплено конт-
рольні повноваження Верховної Ради України у сфері місцевого 
самоврядування, однак парламент діє у цьому напрямку. Напри-
клад, приймаючи рішення про призначення позачергових виборів 
до органів місцевого самоврядування, парламент виконує контро-
льну діяльність у сфері місцевого самоврядування. Комітети Вер-
ховної Ради України здійснюють контрольні функції, зокрема й у 
сфері місцевого самоврядування. Комітети Верховної Ради України 
мають право на отримання від органів місцевого самоврядування 
інформації з питань, що належать до предметів їх відання, тобто 
здійснюють контрольну функцію.  

До того ж Кабінет Міністрів України здійснює контроль за 
додержанням законодавства органами місцевого самоврядування з 
питань виконання ними делегованих повноважень органів виконав-
чої влади (ст. 20) і відповідно до Конституції та законів України 
забезпечує здійснення контролю за виконанням органами місцево-
го самоврядування наданих їм повноважень органів виконавчої 
влади (ч. 5 ст. 39). Наприклад, контрольна функція в бюджетній 
сфері Кабінету Міністрів України полягає в тому, що впродовж 
місяця з дня набрання чинності рішенням про обласний бюджет, 
бюджет міста Києва звернутися до суду з одночасним клопотанням 
про невідкладне зупинення дії рішення про відповідний місцевий 
бюджет до закінчення судового розгляду справи (ч. 1 ст. 122 Бю-
джетного кодексу України)360 361. Контрольні повноваження у сфері 
місцевого самоврядування здійснюють центральні органи виконав-
чої влади, їх обсяг, межі та спосіб реалізації обов’язково мають 
бути передбачені Конституцією та законами України. Також велика 
кількість інших органів центральної влади здійснюють галузевий 
контроль за напрямками своєї діяльності, наприклад, бюджетно-
фінансовий, екологічний, архітектурний, санітарно-епідеміо-
логічний, за охороною праці, антимонопольний, ветеринарний, 

360 Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI // База 
даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/2456-17. 

361 Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 
року № 794-VII // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18. 
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захист прав споживачів, за цінами, енергозбереження, пожежний, 
земельний, за якістю лікарських засобів тощо. 

Для прикладу в Іспанії у контексті правового регулювання 
контролю з боку органів держави різного рівня і сфери діяльності 
за діяльністю органів місцевого самоврядування значення мають 
межі його здійснення. Встановлено правовий принцип, який був 
сформульований Конституційним судом Іспанії в постанові 
27/1987. У цій постанові Конституційний суд Іспанії аргументував, 
що законодавство автономних спільнот не може порушувати межі 
адміністративного контролю за діяльністю місцевих утворень, 
встановлені базовим державним законодавством, що є істотним 
елементом конституційної гарантії місцевого самоврядування362. З 
позиції Конституційного суду Іспанії випливає, що рівнем законо-
давства, що встановлює межі здійснення контролю у сфері місце-
вого самоврядування, є рівень законодавства Іспанії, й законодав-
ство місцевих органів не мають права виходити за встановлені ба-
зовим державним законом межі при регламентації ними контроль-
ної діяльності регіональних законодавством. У цій дискусії вказівка 
Конституційного суду Іспанії на те, що межі адміністративного 
контролю встановлюються саме в базовому державному законодав-
стві (Законі 7/1985)363, видається, зіграла істотну роль у розвитку 
принципу місцевої автономії і в рівномірному підвищення ступеня 
самостійності органів місцевого самоврядування на території всієї 
держави. Є всі підстави припустити, що не останню роль в ухва-
ленні Конституційним судом такого рішення відіграли основні 
принципи, закріплені в Європейській Хартії місцевого самовряду-
вання. 

Отже саме Законом 7/1985 встановлені межі контролю з боку 
держави і автономних співтовариств за діяльністю місцевих орга-
нів. З урахуванням історичного досвіду законодавчо встановлено, 
що втручання в діяльність місцевих органів допускається тільки у 
судовому порядку. Закон гарантує органам місцевого самовряду-
вання невтручання в їх діяльність в адміністративному порядку та 
право на справедливий судовий розгляд. Варто зазначити, що право 
на оскарження в судовому порядку правових актів органів місцево-

362Конституції країн парламентської демократії / Кампо В. М., Грин-
чак В. А., Заяць І. Я. та інші. Київ : НМК ВО, 1992. C. 43. 

363 Закон автономного співтовариства Кастилія-Ла-Манча 12/2002 від 
27.06.2002 “Про повний водний цикл”. Boletín Oficial del Estado. 2002. № 224. 
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го самоврядування заповнюється правом самих органів місцевого 
самоврядування на оскарження у встановленому законом порядку 
державних і регіональних правових актів, зокрема в рамках консти-
туційного судочинства. 

Треба також зазначити, що механізми, які потенційно могли 
б бути механізмами контролю, трансформовані законодавцем на 
механізм взаємодії – координацію. Це істотно послабило мож-
ливість негативного впливу на місцеву владу, оскільки координація 
хоч і впливає на місцеві органи влади, але не настільки істотно, як 
при здійсненні контролю 364. 

Гадаємо, що розвиток форм взаємодії між органами місцево-
го самоврядування та державними і регіональними органами за 
рахунок скорочення контрольних механізмів за діяльністю органів 
місцевого самоврядування є одним із основних досягнень іспансь-
кого законодавства при регулюванні взаємовідносин органів місце-
вого самоврядування з державними і регіональними органами. Це 
справило позитивний вплив на розвиток місцевої влади і мало істо-
тне значення в контексті переходу до нової системи організації 
місцевого самоврядування. 

Участь державних і регіональних органів влади у здійсненні 
контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування має 
суворо регламентований характер. Цей контроль ґрунтується на 
обов’язки органів місцевого самоврядування спрямовувати держа-
вним та регіональним органам копії або короткий опис своїх пра-
вових актів. 

Такий обов’язок органів місцевого самоврядування можна 
розглядати в кількох проявах. Так, очевидно, що держава й автоно-
мні співтовариства повинні бути інформовані про діяльність орга-
нів місцевого самоврядування, оскільки державні, регіональні ор-
гани влади та органи місцевого самоврядування, діють автономно 
при вирішенні певних питань, що є частиною єдиного механізму 
публічного управління. У цьому зв’язку обізнаність про діяльність 
один одного є необхідною умовою узгодженості дій органів пуб-
лічної влади при виконанні завдань та функцій держави. 

Слід також відзначити, що органи місцевого самоврядування 
мають відомості про правові акти, що приймаються автономними 
співтовариствами та державою, оскільки такі акти підлягають офі-

364 Камінська Н. Децентралізація і досвід її проведення у зарубіжних 
країнах. URL: irbis–nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe? 
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ційному опублікуванню. У зв’язку з цим напрям інформації про 
своїх правових актах органами місцевого самоврядування саме по 
собі не має розглядатися як різновид контролю. У той же час оче-
видно, що застосувати механізми контролю державні і регіональні 
органи влада може тільки при належній інформованості щодо дія-
льності органів місцевого самоврядування. Повноваження органів 
місцевого самоврядування є не тільки правом органів місцевого 
самоврядування, що гарантує розвиток принципи місцевої автоно-
мії, але і їхнім обов’язком, спрямованої на задоволення потреб міс-
цевого населення 365. У випадку недотримання органами місцевого 
самоврядування такого обов’язку автономні спільноти або держава 
повинні забезпечити надання населенню певних послуг замість 
органів місцевого самоврядування. 

Таким чином, законодавчо закріплена можливість викорис-
тання свого роду претензійного порядку врегулювання спору між 
органами місцевого самоврядування з одного боку та органами 
влади держави і автономних співтовариств з іншого стосовно ска-
сування правових актів органів місцевого самоврядування. Звертає 
на себе увагу та обставина, що вимога про скасування правового 
акта органу місцевого самоврядування, спрямоване в позасудовому 
порядку, не є імперативним і рішення у такому випадку приймають 
органи місцевого самоврядування самостійно. Слід також зазначи-
ти, що державні та регіональні органи влади мають право зверну-
тися безпосередньо до суду з вимогою про скасування правових 
актів органів місцевого самоврядування, не направляючи поперед-
ньо вимоги про скасування такого правового акту на адресу прийн-
яв його органу. Стаття 66 Закону 7/1985 закріплює порядок оскар-
ження правових актів, які спрямовані на обмеження компетенції 
державних чи регіональних органів влади, а також правових актів, 
прийнятих за межами компетенції органів місцевого самовряду-
вання.  

Утім законодавчо закріплено право державних або регіона-
льних органів влади вимагати у суді припинення дії оскаржуваних 
правових актів. У цьому разі суд в рамках першого судового засі-
дання має право прийняти ухвалу про зупинення дії оскаржуваного 
правового акта до прийняття остаточного рішення. До того ж суд 
приймає рішення про припинення дії оскаржуваного правового 

365 Там само. 
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акта, враховуючи позицію органа місцевого самоврядування, а 
також співвідношення ступеня можливого порушення місцевого 
інтересу (у разі зупинення дії правового акта органа місцевого са-
моврядування) і ступеня можливого порушення загальнодержавно-
го чи регіонального інтересу (у разі відмови й зупинення дії оскар-
жуваного правового акта). 

Інший порядок оскарження передбачений для правових актів 
органів місцевого самоврядування, істотно порушують загально-
державні інтереси. У цьому разі встановлено, що якщо органи міс-
цевого самоврядування приймають правові акти, які істотно пору-
шують загальнодержавні інтереси Іспанії, представник Уряду Іспа-
нії у відповідному автономному співтоваристві має право призупи-
нити дію таких правових актів і вжити заходів щодо захисту пору-
шених інтересів Іспанії, попередньо зажадавши від алькальда чи 
голови провінційного ради (залежно від того, на якому рівні при-
йнятий відповідний правовий акт) скасувати зазначені правові  
акти366. 

Закон закріплює, що подібне позасудове зупинення дії пра-
вових актів органів місцевого самоврядування може мати винятко-
во тимчасовий характер. Протягом десяти днів після реалізації сво-
го права на зупинення дії правових актів органів місцевого само-
врядування представник Уряду Іспанії повинен звернутися до суду 
з вимогою про скасування правових актів, дія яких призупинена. У 
разі, якщо у зазначений термін представник Уряду Іспанії не звер-
неться до суду з такою вимогою, правові акти продовжують діяти в 
загальному порядку. 

Тільки у разі істотного порушення законодавства, що спри-
чинило серйозне порушення загальнодержавних інтересів, правові 
акти органів місцевого самоврядування можуть бути тимчасово 
припинені у позасудовому порядку. Варто зазначити, що механізм, 
передбачений статтею 67 Закону 7/1985, на практиці ніколи не за-
стосовувався. 

Випадок, коли держава або автономні співтовариства мають 
право, або навіть зобов’язані втрутитися в діяльність органів місце-
вого самоврядування, встановлений в статті 60 Закону 7/1985. Від-
повідно до зазначеної норми в тих випадках, коли органи місцевого 
самоврядування не виконують обов’язки, встановлені законом, і 

366 Там само. 
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таке невиконання впливає на здійснення повноважень державними 
органами або органами автономного співтовариства, а виконання 
цих обов’язків органами місцевого самоврядування було фінансово 
забезпечено (за законом або бюджетом), державні органи або орга-
ни автономного спільноти (залежно від того, в чиїй компетенції є 
це питання) зобов’язані повідомити органи місцевого самовряду-
вання про необхідність виконання цього обов’язку, встановивши їм 
той чи інший термін. 

Аналіз законодавства автономних співтовариств свідчить, що 
така суброгація також можлива, що є логічним, оскільки регіональ-
не законодавство не має права розширювати можливості для засто-
сування суброгації з метою недопущення додаткового негативного 
впливу на місцеву автономію. Допускаючи застосування суброгації 
зі сторони провінцій, регіональний законодавець радше нівелює 
негативний вплив на місцеву автономію, оскільки так відбувається 
взаємодія органів місцевого самоврядування різних рівнів між со-
бою, без участі регіональної та державної влади. 

За своєю природою органи влади муніципалітетів та провін-
цій перебувають у тісному контакті між собою, тому делегування 
можливості застосування суброгації на провінційний рівень є розу-
мним рішенням. Принаймні немає очевидних причин для заборони 
подібного роду суброгації, не беручи до уваги аналіз іспанського 
законодавства, не враховуючи правової природи цього механізму 
загалом. 

Іншим видом відповідальності органів місцевого самовряду-
вання перед державою є розформування органів місцевого самов-
рядування. Для застосування цього виду відповідальності передба-
чена спеціальна процедура, закріплена у статті 61 Закону 7/1985. 
Ініціатива про розформування органів місцевого самоврядування 
може бути висунута Радою міністрів Іспанії або Радою міністрів 
автономного співтовариства. Така ініціатива може бути висунута 
лише в разі серйозного порушення національних інтересів Іспанії з 
боку органів місцевого самоврядування. Згідно з частиною 2 статті 
67 Закону 7/1985 серйозними порушеннями таких інтересів Іспанії 
в будь-якому разі є дії органів місцевого самоврядування, що підт-
римують, явно або приховано, в значній формі і неодноразово, те-
роризм або осіб, причетних до тероризму, вихваляють або ви-
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правдовують його, а також осіб, які ображають чи принижують 
жертв тероризму та членів їхніх сімей367. 

Рішення про розформування органу місцевого самоврядуван-
ня в такому разі оформляється Королівським декретом. Обов’яз-
ковим є врахування думки Ради міністрів відповідного автономно-
го співтовариства, а також попереднє схвалення Сенату. 

На практиці норма про розпуск органів місцевого самовряду-
вання була застосована лише одного разу. Королівським декретом 
421/2006 з ініціативи Ради міністрів автономного співтовариства 
Андалусія була розпущена муніципальна рада Марбельї. Розфор-
мування муніципальної ради Марбельї було викликане системати-
чним порушенням законодавства про міське будівництво, пов’язане 
зокрема із високим рівнем корупції. Крім того, у мотивувальній 
частині Королівського декрету зазначено, що такі порушення зазі-
хали на конституційно закріплений порядок розподілу природних 
ресурсів. 

Процедура розформування органів місцевого самоврядуван-
ня, як видно з аналізу положень статті 61 Закону 7/1985, дещо 
складна, в ній беруть участь відразу декілька органів влади: Король 
Іспанії, Рада міністрів Іспанії, Рада міністрів автономної спільноти, 
Сенат. У розглянутому вище разі участь в ухваленні рішення про 
розпуск муніципальної ради Марбельї брала також Національна 
комісія із місцевого самоврядування. Зрозуміло, що застосовується 
процедура розформування органів місцевого самоврядування лише 
у виняткових випадках. 

Варто ще раз позначити гарантію судового захисту органів 
місцевого самоврядування, оскільки така гарантія поширюється 
також на випадки застосування механізмів відповідальності органів 
місцевого самоврядування: рішення, прийняті в рамках процедур, 
передбачених статтями 60 (суброгація) і 61 (розформування) Зако-
ну 7/1985, можуть бути оскаржені в судовому порядку368.  

Отже, проаналізувавши контрольну діяльність центральної 
влади щодо місцевого самоврядування в Україні та Іспанії, можна 

367 La Constitucion Española // Boletin oficial del Estado. № 311.1, el 29 de 
diciembre de 1978. 

368 Петришин О. В.,  Петришин О. О. Міжнародні стандарти місцевого 
самоврядування в контексті євроінтеграційних процесів в Україні // Вісник 
Національної академії правових наук України. 2016. № 1. С. 84–91. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2016_1_10. 

- 276 - 

                                                 



дійти висновку, що в Іспанії місцева влада має одні з найширших 
повноважень в Європі і втручання в її діяльність дуже обмежене на 
законодавчому рівні, а для застосування цієї аналогії в Україні пот-
рібні зміни в Основному Законі та широкому колі інших норматив-
них актів. 

 
 
 
 

3.2. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  
ІНСТИТУТУ ПРЕФЕКТА В УКРАЇНІ 

 
 
Питання регіональної політики є складовою адміністративної 

реформи. Без належного врегулювання взаємовідносин між орга-
нами державної влади і органами місцевого самоврядування не 
можна досягти очікуваних результатів реформи і завершити процес 
децентралізації влади. Відсутність в Україні закону про адміністра-
тивно-територіальний устрій ще більше ускладнює питання взає-
мовідносин між органами публічної влади. Часто це зумовлює про-
тистояння між відповідними органами, що, безумовно, негативно 
позначається на розвитку регіону, але передусім на довірі населен-
ня до цих органів. Розставлення правильних акцентів у діяльності 
органів публічної влади на регіональному рівні сприятиме динаміці 
у соціально-економічній сфері, ефективності використання ресурс-
ного потенціалу регіону. 

З часу проголошення незалежності історія України засвідчи-
ла, що відсутність продуманої і послідовної політики у цій сфері 
створює серйозні труднощі. Дедалі частіше виникає питання про 
необхідність формування інституту своєрідного посередни-
ка/медіатора, який би забезпечував оптимальне адміністрування на 
регіональному рівні, з умілим поєднанням державних і місцевих 
інтересів, врахуванням реальних потреб населення відповідного 
регіону (території). Сьогодні більше дискусій з’являється навколо 
пропозицій щодо запровадження в Україні інституту префекта. 

У зв’язку з цим виникає низка питань, які потрібно з’ясувати, 
зокрема: Чому виникла необхідність формування представника 
держави на місцевому рівні з адміністративно-наглядовими функ-
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ціями? Чим відмінний статус префекта від статусу голови місцевої 
державної адміністрації, який сьогодні представляє державу на 
місцевому рівні? Який порядок призначення на посаду префекта? 
Кому підзвітний і перед ким відповідальний за свою діяльність 
префект?  

Як видається, відповіді на ці питання допоможуть зрозуміти, 
наскільки перспективний цей інститут для України.  

На місцевому рівні існує два види органів публічної влади – 
органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади, яких 
об’єднує загальна мета, що полягає у тому, аби забезпечити норма-
льну життєдіяльність населення відповідної території та сприяти 
розвитку самої території. Обидва органи діють у публічних інте-
ресах і наділені прерогативами публічної влади, тобто мають нор-
мативно визначені важелі керівного впливу на відносини для при-
ведення їх до визначеної мети. Напевно єдина відмінність, то різна 
правова природа походження влади і формуванням цих органів. 
Однак від узгодженої діяльності саме цих органів залежить 
розв’язання багатьох життєво важливих питань, зокрема розвитку 
агропромислового комплексу, виробничої сфери і розширення  
можливостей щодо робочих місць для населення, сфери охорони 
здоров’я, освіти, соціально-культурної сфери, надання якісних, дос-
тупних і своєчасних публічних послуг тощо шляхом розв’язання 
низки питань.  

Однак на практиці саме між цими органами доволі часто 
спостерігається деяке протистояння, виникає відчуття «двовладдя» 
на місцевому рівні. Найпершою проблемою є неналежне розмежу-
вання власних і делегованих повноважень у цих органів. З цього 
приводу А. О. Селіванов зазначив, що «розмежування компетенції 
конфліктуючих сторін веде до зменшення і зняття напруженості в 
їх відносинах і сприяє зниженню загальної гостроти юридичних 
протиріч у державі»369. 

Для початку варто згадати деякі етапи у формуванні інститу-
ту місцевого самоврядування в Україні. Для реалізації принципів 
щодо розподілу влади, проголошених у Декларації про державний 
суверенітет України, 7 грудня 1990 року був прийнятий Закон 
УРСР «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та 

369 Селіванов А. О. Мета децентралізації – повна і виключна компетен-
ція місцевого самоврядування / А. О. Селіванов. // Публічне право. – 2015. – 
№ 3 (19). – С. 38, (С. 34–39). 
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місцеве самоврядування», в якому було визначено поняття місцево-
го самоврядування і окреслено основні засади нового інституту 
держави, хоча у ст. 2 цього Закону використані словосполучення, 
які вже закладали суперечливий зміст: «державне місцеве самовря-
дування» і «представницькі органи держави». Однак, попри диску-
сійний характер положень Закону, цікавими видаються деякі прин-
ципи, які були закріплені у ст. 3 цього Закону: поєднання місцевих 
і державних інтересів, інтересів особи і всього населення відповід-
ної території, оптимальної децентралізації, реальної керованості 
територією. Ці принципи закладали основу місцевого самовряду-
вання. Принцип оптимальної децентралізації слугував поштовхом 
до роздержавлення органів управління і формуванням органів, які 
будуть представляти інтереси територіальної громади. У межах 
управління територією мали враховуватися власні потреби та дер-
жавні інтереси.  

Хоча законодавець не присвятив окремої уваги питанню вза-
ємодії органів місцевого самоврядування з органами виконавчої 
влади, однак у ст. 8 згаданого Закону визначив форми органів міс-
цевого самоврядування співпраці з іншими суб’єктами, які є на 
території ради: відносини з підприємствами (об’єднаннями), орга-
нізаціями, кооперативними та іншими організаціями, які не нале-
жать до комунальної власності, будуються на податковій і договір-
ній основі.  

Істотні зміни у розвитку місцевого самоврядування відбули-
ся 5 березня 1992 року, коли Верховна Рада України прийняла за-
кон, яким запровадила в системі місцевих органів виконавчої влади 
нову ланку – інститут Представника Президента України, який мав 
стати главою місцевої державної адміністрації на рівні області, міст 
Києва і Севастополя, району. У п. 4 Постанови ВРУ від 5 березня 
1992 року «Про порядок введення в дію Закону України «Про 
Представника Президента України» зазначено, що «місцева дер-
жавна адміністрація в областях, містах Київ і Севастополь, районах 
цих міст формується на базі виконавчих комітетів відповідних Рад 
народних депутатів, їх відділів і управлінь, а після створення міс-
цевої державної адміністрації діяльність виконавчих комітетів при-
пиняється». Органи, які формально мали представницький харак-
тер, набували статусу органу державної влади. У разі, якщо Пред-
ставником Президента України був призначений голова відповідної 
Ради, то у місячний строк мали відбутися вибори голови цієї Ради. 
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Відповідно майно, що належало до комунальної власності області, 
міст Київ і Севастополь, району, району цих міст, за рішенням Ради 
народних депутатів, передавалося в управління відповідної місце-
вої державної адміністрації. Саме цей аспект, напевно, став ключо-
вим у подальших взаєминах обох органів. Відсутність належного 
розв’язання питання щодо розмежування об’єктів комунальної і 
державної власності стало предметом подальших суперечностей, 
зрештою залишається дотепер.  

26 березня 1992 р. була прийнята нова редакція Закону Укра-
їни «Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне 
самоврядування». Окремо у ст.42 Закону зазначено перелік повно-
важень, які державою делегувалися виконавчим комітетам сільсь-
ких, селищних, міських рад. Місцеві державні адміністрації здійс-
нювали контроль за їх виконанням. Згідно зі ст.6 Закону України 
«Про Представника Президента України» на Представника покла-
далася низка повноважень, зокрема «щодо забезпечення реалізації 
законів України, указів Президента України, постанов Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодав-
чої і виконавчої влади; щодо координації діяльності відповідних 
органів внутрішніх справ, національної безпеки, оборони, статис-
тики та інших органів, підпорядкованих міністерствам, іншим 
центральним органам державної виконавчої влади; щодо здійснен-
ня контролю за додержанням органами державної виконавчої вла-
ди, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також 
підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх під-
порядкування та форм власності, іншими юридичними особами 
Конституції і законів України, указів Президента України, інших 
актів законодавчої і виконавчої влади».  

Також Представник Президента України мав право вимагати 
припинення, а в разі потреби «зупиняти дії посадових осіб, що су-
перечать законодавству, а також зупиняти дію актів адміністрації 
підприємств, організацій і установ, інших юридичних осіб, що су-
перечать Конституції і законам України, указам Президента Украї-
ни, іншим актам законодавства, звертається до суду з позовом про 
визнання їх недійсними». 

Представник Президента України мав забезпечити взаємо-
відносини між центром і територіями щодо регіонального розвит-
ку. Відсутність політичного рішення та належного наукового об-
ґрунтування способу формування цього інституту викликали знач-
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ний спротив у суспільстві, і цей етап в існуванні нової інституції 
був нетривалим. Вже 3 лютого 1994 року було прийнято Закон 
України «Про формування місцевих органів влади і місцевого са-
моврядування», яким знову запроваджено попередню модель міс-
цевого самоврядування. Законом було передбачено припинення 
повноважень Представників Президента України і очолюваних 
ними місцевих державних адміністрацій після виборів депутатів, 
голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах і 
обласних Рад. Виконавчу владу на місцевому мали здійснювати 
виконавчі комітети і голови відповідних рад.  

Однак 8 червня 1995 року на підставі Конституційного До-
говору між Верховною Радою України та Президентом України 
«Про основні засади організації функціонування державної влади 
і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття но-
вої Конституції України» було відновлено місцеві державні адмі-
ністрації, які очолили голови відповідних місцевих державних 
адміністрацій. Це був другий етап у формуванні місцевих держа-
вних адміністрацій370. Логічно, що реформування місцевих дер-
жавних адміністрацій і місцевого самоврядування відбувалося 
одночасно, оскільки стосувалися організацій управління на місце-
вому рівні. 

За Конституційним Договором головами місцевих держав-
них адміністрацій Президент України призначав осіб, обраних 
головами відповідних рад. У липні цього ж року було визначено 
низку заходів щодо ліквідації виконавчих комітетів та утворення 
об-ласних, Київської та Севастопольської міських, районних, ра-
йонних у містах Київ та Севастополь державних адміністрацій. В 
Указі Президента України «Про обласні, Київську та Севасто-
польську міські, районні, районні у містах Київ та Севастополь 
державні адміністрації» від 21 липня 1995 року зазначалося, що 
«державні адміністрації є правонаступниками виконавчих коміте-
тів відповідних Рад щодо їх зобов’язань, прав та обов’язків», а 
прийняття на роботу до державних адміністрацій осіб з числа 
працівників, які раніше перебували на відповідних посадах дер-
жавних службовців у виконавчих органах відповідних Рад, мало 

370 Янюк Н. В. Реформування місцевих державних адміністрацій у кон-
тексті децентралізації влади в Україні / Н. В. Янюк. // Вісник Національного 
університету «Львівська політехніка». – (Зб. наук. праць). – Серія: Юридичні 
науки. – № 827. – Львів, 2015. – С. 32, (С. 30–35). 
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відбуватися без проведення конкурсу чи стажування. Вже через 
місяць, 21 серпня 1995 року були затверджені Положення про 
обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністра-
цію і Положення про районну, районну у містах Київ та Севасто-
поль державну адміністрацію.  

Відповідно до цих актів контрольні повноваження голів міс-
цевих державних адміністрацій стали значно ширшими, ніж у 
Представника Президента України за попередніми актами 1992 
року. Голови місцевих державних адміністрацій мали право здій-
снювати контроль не лише за виконанням органами місцевого са-
моврядування делегованих державою повноважень, але й деякий 
контроль за актами з питань місцевого значення. Зокрема у Поло-
женні «Про обласні, Київську та Севастопольську міські, районні, 
районні у містах Київ та Севастополь державні адміністрації» за-
значалося, що «голова обласної, Київської, Севастопольської  
міської державної адміністрації зупиняє рішення районної, район-
ної у місті Ради з питань власних повноважень, якщо вони супере-
чать Конституції України, Конституційному Договору, законам 
України, указам і розпорядженням Президента України, рішенням 
Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства та в місяч-
ний строк звертається до обласного (міського) суду щодо їх скасу-
вання». Так само контрольними повноваженнями наділявся і голова 
державної адміністрації, який очолював відповідну районну, ра-
йонну у містах Київ та Севастополь державну адміністрацію, що 
зазначено у відповідному Положенні. 

Безперечно, функція контролю є однією з обов’язкових у пу-
блічному управлінні, і полягає в аналізі та зіставленні виконуваних 
дій та їх відхилення від чинного законодавства чи оцінки щодо 
доцільності. Однак надмірний контроль у сфері самоврядних пи-
тань може розцінюватися як втручання в діяльність органів місце-
вого самоврядування. Указом Президента України від 27 січня 1996 
року повноваження контролю були знову розширені, і голови від-
повідних місцевих державних адміністрацій мали право звертатися 
до суду «з позовом про визнання недійсними актів державних ор-
ганів, органів місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), 
організацій і установ, які ущемляють повноваження державної ад-
міністрації, і до прийняття рішення судом зупиняє дію оскаржува-
них актів». Через використання словосполучення «ущемляють пов-
новаження державної адміністрації», насправді, розширялися мас-
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штаби контролю в межах адміністративно-територіальної одиниці. 
Часто такі повноваження голів місцевих державних адміністрацій 
використовувалися вищими органами влади під час виборчих кам-
паній на загальнодержавних виборах. Голова місцевої державної 
адміністрації ніс відповідальність за результати виборів у межах 
адміністративно-територіальної одиниці. Така модель представника 
державної влади на місцевому рівні постійно породжувала конф-
лікт з органами самоврядування, а також не могла знайти належної 
підтримки у суспільстві. 

Положення про державні адміністрації від 1995 року форма-
льно втратило чинність лише на підставі Указу Президента України 
від 5 березня 2002 року, хоча Закон України «Про місцеві державні 
адміністрації» був прийнятий ще 9 квітня 1999 року. У Законі ос-
новний акцент був зроблений на повноваженнях органу – місцевої 
державної адміністрації, а голова місцевої державної адміністрації 
набув статусу посадової особи державного органу виконавчої вла-
ди. Серед головних завдань місцевих державних адміністрацій ви-
значено взаємодію з органами місцевого самоврядування, хоча такі 
форми взаємодії не були достатньо визначеними. Водночас на пи-
тання, чи залишилися за місцевими державними адміністраціями 
функції контролю за органами місцевого самоврядування щодо 
виконання останніми делегованих повноважень, – відповідь ствер-
дна – так, залишилися. Однак це було врегульовано не законом, а 
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року 
№339, якою затверджено Порядок контролю за здійсненням орга-
нами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів 
виконавчої влади. Хоча в Законі про існування такого акта не зга-
дується. 

Відповідно до п. 2. Порядку контроль здійснюється шляхом 
аналізу актів органів місцевого самоврядування, надання органами 
місцевого самоврядування інформації про виконання делегованих 
повноважень органів виконавчої влади, проведення перевірок дія-
льності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Від-
повідно до положень цього Порядку можна вести мову про планові 
і позапланові заходи контролю.  

Згідно з п. 4. Порядку «райдержадміністрації контролюють 
здійснення виконавчими органами сільських, селищних і міських 
рад (міст районного значення), розташованих на території району, 
делегованих повноважень органів виконавчої влади. Облдерж-
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адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим мають 
право безпосередньо контролювати здійснення виконавчими орга-
нами сільських, селищних і міських рад (міст районного значення), 
розташованих на відповідній території, делегованих повноважень 
органів виконавчої влади». Щодо цієї ситуації виникає деяка не-
узгодженість дій обласних і районних державних адміністрацій, які 
можуть бути усунуті від здійснення такого контролю. 

Також варто звернути увагу на те, що згідно з п. 6. Порядку 
«копії актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з пи-
тань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої 
влади, протягом 10 днів з дня їх прийняття надсилаються до орга-
ну, що здійснює контроль. У разі виявлення невідповідності тако-
го акта законодавству орган, що здійснює контроль, протягом 
трьох місяців надсилає органу місцевого самоврядування повідо-
млення про невідповідність акта». Знову ж виникає запитання 
щодо термінів розгляду місцевими державними адміністраціями 
питання про відповідність актів законодавству? Чи є компетент-
ною місцева державна адміністрація розв’язувати питання про 
відповідність акта законодавству? Та й сам термін «законодавст-
во» доволі узагальнений, і таке питання вже було предметом роз-
гляду у Конституційному Суді України в справі про тлумачення 
терміну «законодавство» від 9 липня 1998 року. Суд дійшов ви-
сновку, що у контексті розглянутого питання щодо використання 
цього терміну в Кодексі законів про працю України, законодавст-
во охоплює закони України, чинні міжнародні договори України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а 
також постанови Верховної Ради України, укази Президента 
України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийн-
яті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України 
і законів України.  

Варто також звернути увагу на п. 7. Порядку, згідно з яким 
«виконавчі органи сільських, селищних, міських рад один раз на 
півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, над-
силають інформацію про виконання делегованих повноважень 
органів виконавчої влади до органів, що здійснюють контроль. 
Форму такої інформації затверджує керівник органу, що здійснює 
контроль». Також «на вимогу органу, що здійснює контроль, ви-
конавчі органи сільських, селищних, міських рад мають надавати 
інформацію про виконання окремих делегованих повноважень». 
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Місцева державна адміністрація отримала право здійснювати 
перевірку щодо законності актів органів місцевого самоврядуван-
ня. Однак у ч. 10 ст. 59 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» зазначено, що «акти органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Кон-
ституції або законам України визнаються незаконними в судово-
му порядку». По-перше, мова йде лише про відповідність Консти-
туції України і законам; по-друге – такий контроль належить ви-
нятково суду.  

У ст. 144 Конституції України чітко визначено, що «рішення 
органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності 
Конституції чи законам України зупиняються у встановленому 
законом порядку з одночасним зверненням до суду». Таке форму-
лювання не заперечує існування представника держави, який буде 
проводити моніторинг актів органів місцевого самоврядування 
щодо їх законності і у разі наявних порушень звертатися до суду. 
Але така модель контролю має бути передбачена на рівні закону і 
має стосуватися рішень органів місцевого самоврядування, прийня-
тих у межах делегованих повноважень. Як показує досвід, у разі 
виникнення надзвичайних правових режимів особливо гострою є 
потреба забезпечити узгодженість дій місцевих органів виконавчої 
влади і місцевого самоврядування.  

Щоправда, Постановою Кабінету Міністрів України від  
3 червня 2009 року № 549 «Про запровадження обмежень щодо 
проведення перевірок діяльності сільських та селищних рад, їх 
виконавчих органів і посадових осіб» окремі положення Постано-
ви від 9 березня 1999 року № 339 були зупиненні, але формально 
вона залишається чинною. Разом з тим положення самої Постано-
ви Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року № 549 були 
визнані незаконними та нечинними Постановою Окружного адмі-
ністративного суду м. Києва від 30 березня 2010 року. Як бачимо, 
існує доволі суперечливий порядок у нормативному регулюванні 
питань щодо здійснення контролю з боку місцевих державних 
адміністрацій за органами місцевого самоврядування, однак він і 
далі існує. 

У державотворчому процесі вже використані такі інституції 
як Представник Президента України, як місцевої державної адміні-
страції, але вони не дали очікуваних результатів, тому звернули 
увагу на досвід європейських країн. Найбільш вдалим видався ін-
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ститут префекта, який може здійснювати адміністративно-
наглядові функцій держави на місцевому рівні і сприяти подаль-
шому процесу децентралізації влади.  

Відповідно до проєкту Закону України «Про внесення змін 
до Конституції України (щодо децентралізації влади)» № 2598 в 
систему органів виконавчої влади запропоновано ввести нову лан-
ку – префекта. Значний вплив на таке рішення мало вивчення фран-
цузької моделі органів виконавчої влади. Згідно із ч. 7. ст. 72 Кон-
ституції Франції держаний представник (префект) «репрезентує 
кожного з членів Уряду, забезпечує національні інтереси, а також 
здійснення адміністративного контролю і виконання законів». Ос-
новним завданням префекта у Франції є, з одного боку, здійснення 
адміністративного нагляду за діяльністю місцевих органів влади і 
доведення до відома Уряду про стан справ у відповідній територіа-
льній одиниці, а з іншого, здійснення своєчасного зворотного 
зв’язку з територіальним колективом шляхом його ознайомлення з 
програмою розвитку, схваленого Урядом Франції. 

У проєкті закону № 2598 статтю 118 Конституції України за-
пропоновано викласти так: «Виконавчу владу в округах і областях, 
містах Києві та Севастополі здійснюють префекти та територіальні 
органи центральних органів виконавчої влади».  

Відповідно до проєкту № 2598 у статті 119 запропоновано 
визначити такі повноваження префекта: «Префект на відповідній 
території: 

«1) здійснює адміністративний нагляд за додержанням Кон-
ституції і законів України органами місцевого самоврядування у 
випадках та порядку, визначених Конституцією та законами  
України; 

2) спрямовує і координує діяльність територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади та здійснює адміністратив-
ний нагляд за додержанням ними Конституції та законів України, 
актів Президента України та Кабінету Міністрів України; 

3) забезпечує взаємодію територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування в 
умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологіч-
ної ситуації;  

4) вносить Президенту України подання про зупинення дії 
ухваленого радою громади, головою громади, окружною, обласною 
радою акта, що не відповідає Конституції України та створює за-
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грозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісно-
сті чи загрозу національній безпеці, та про тимчасове зупинення у 
зв’язку з цим повноважень голови громади, складу ради громади, 
окружної, обласної ради; 

5) здійснює інші повноваження, визначені законами  
України». 

Відповідно префект «спрямовує і координує діяльність тери-
торіальних органів виконавчої влади». Проте не визначено, яким 
чином префект має діяти, враховуючи, що відносини підпорядку-
вання територіальних органів відповідним галузевим центральним 
органам виконавчої влади залишаються. Також виникає низка за-
питань щодо форм адміністративного нагляду за названими орга-
нами щодо додержання ними Конституції та законів України, актів 
Президента України та актів Уряду. У цьому переліку не зазначено 
актів галузевих (профільних) центральних органів виконавчої вла-
ди, які обов’язкові до виконання територіальними органами. У цій 
частині є потреба конкретизувати відповідне положення.  

У проєкті № 2598 слушно передбачено, що префекти мають 
забезпечувати на місцевому рівні взаємодію двох видів органів 
публічної влади. Це дуже важливе питання, бо, як на початку вже 
згадувалося, відсутність належної взаємодії цих органів не лише не 
сприяє розв’язанню питань місцевого значення, а навпаки, заважає. 
З цього приводу у науковій літературі зазначено, що префекти у 
досвіді європейських країні, де існує цей інститут, виконують роль 
медіатора, тобто, «зазвичай, будучи «людиною зі сторони», вони 
сприймаються місцевими політичними елітами як ефективний ме-
діатор у суперечках між різноманітними місцевими органами, полі-
тичними силами»371. Цитуючи положення ст. 72 Конституції Фран-
ції, В. М. Шаповал підкреслює той факт, що інститут державного 
представника (префекта або супрефекта) діє у Франції з 1958 р, і 
префект «представляє кожного члена Уряду, є на сторожі націона-
льних інтересів і забезпечує здійснення адміністративного контро-
лю та виконання законів»372. 

371 Марцеляк О. В. Інститут префекта у Франції як приклад для України 
/ О. В. Марцеляк. // Науковий вісник Ужгородського національного універси-
тету, 2015. – Серія Право. Випуск 35. Частина ІІ. Том 1. – С. 121, (С. 118–122). 

372 Конституція Французької Республіки (з передмовою Володимира 
Шаповала) / В. М. Шаповал. – К.: Москаленко О. М., 2018. – С. 15, (56 с.). 
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Повертаючись до України, варто звернути увагу на ст. 144 
проєкту № 2598, в якій передбачено, що ради, голови громад, вико-
навчі органи рад громад, окружні і обласні ради, виконавчі коміте-
ти окружних і обласних рад відповідно до закону ухвалюють акти, 
які є обов’язковими до виконання на відповідній території. А в разі 
їх невідповідності Конституції чи законам України префект призу-
пиняє їх дію з одночасним зверненням до суду.  

У ст. 119 і ст. 144 згаданого проєкту № 2598 використано два 
різні терміни «зупиняє» і «призупиняє». Відмінність лише в тому, 
що для зупинення існує серйозна підстава – «акт не відповідає 
Конституції України та створює загрозу», зокрема, територіальній 
цілісності, національній безпеці. У ч. 2 ст. 144 названо лише «не-
відповідність Конституції чи законам України».  

Також є деяка невідповідність ч. 1. і ч. 2. ст. 144 проєкту 
№ 2598 щодо визначення кола суб’єктів, акти яких зупиняє пре-
фект. Зокрема у частині першій це коло чітко окреслено, а у час-
тині другій – ні, так як згадано «органи і посадових осіб місцевого 
самоврядування». Поняття «посадова особа місцевого само-
врядування» є ширше і його конкретизація міститься в Законі 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 
Складність полягає у тому, що в 2015 році, на прийнятий Верхов-
ною Радою України Закон «Про службу в органах місцевого са-
моврядування», було накладено вето Президента України і закон 
було повернуто на доопрацювання. Сьогодні спостерігається спо-
вільнення процесу прийняття нової редакції згаданого Закону. А 
досвід показує, що потрібно виважено ставитися до використання 
у законодавстві різної термінології, аби не допустити, що пізніше 
її тлумачення перекладається на практику, чим зумовлює низку 
додаткових проблем, а іноді породжує різну судову практику їх 
розв’язання. 

У проєкті № 2598 Закону «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо децентралізації влади)» не конкретизовано вид 
юрисдикції суду, у який має звернутися префект. Натомість це пи-
тання варте уваги. З цього приводу цікавим видається досвід Фран-
ції щодо права префекта зупинити і оскаржити акт в суд. Законо-
давством Франції визначено, що префект знайомиться з усіма рі-
шеннями муніципальної ради. Закон зобов’язує останню передава-
ти прийняті нею рішення префекту й вони вважаються такими, що 
набрали чинності тільки після передання префекту чи супрефекту і 
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їх офіційного оприлюднення (так званий інститут адміністративної 
опіки система контролю центральної або регіональної влади за 
місцевим самоврядуванням, за якої рішення його органів не можуть 
вступити в силу без дозволу органу чи посадової особи центральної 
(регіональної) публічної адміністрації. Відмова в дозволі може 
мотивуватися як незаконністю, так і недоцільністю чи несвоєчасні-
стю прийняття рішення). Якщо префект доходить висновку, що 
рішення ради не відповідає законам республіки, то він упродовж  
2-х місяців може звернутися до адміністративного суду або ж дія 
рішень муніципальної ради може бути ним призупинена. кінцеве 
рішення з цього приводу приймається судом»373. 

Такий варіант контролю має довершений характер, оскільки 
законом визначено спосіб реагування на порушення закону і визна-
чено вид суду, який зможе дати фахову оцінку акта. Хоча модель 
адміністративних судів у Франції має свої особливості, проте пи-
тання відповідності актів самоврядування приписам закону нале-
жить саме до компетенції органів адміністративної юстиції.  

З цього приводу варто зауважити, що адміністративні суди 
України перевіряють нормативні акти щодо законності, але не кон-
ституційності, що визначено у ст. 264 Кодексу адміністративного 
судочинства України.  

Важливим є спосіб призначення префектів. У проєкті 
№ 2598 змін до Конституції України у ст.118 запропоновано по-
ложення про те, що префект призначається на посаду та звільня-
ється з посади Президентом України за поданням Кабінету Мініс-
трів України. Такий порядок встановлений і у законодавстві 
Франції. 

Аби запобігти використанню адміністративного ресурсу під 
час виборчих кампаній, строк перебування префекта на посаді не 
збігається із строком повноважень Президента України. Як вида-
ється, позитивним є встановлення обмеженого строку перебування 
префекта на посаді, зокрема передбачено, що «строк перебування 
префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Київ та Севасто-
поль не може перевищувати трьох років». Утім у проєкті варто 
було б зазначити, чи це означає, що особа не може бути префектом 

373 Марцеляк О. В. Інститут префекта у Франції як приклад для України 
/ О. В. Марцеляк. // Науковий вісник Ужгородського національного універси-
тету, 2015. – Серія Право. Випуск 35. Частина ІІ. Том 1. – С. 121, (С. 118–122). 
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більший термін загалом, чи більше трьох років у відповідній адмі-
ністративно-територіальній одиниці. 

Згідно з проєктом 2598 пропонується, що префект повинен 
мати статус державного службовця. Це означає, що кандидати на 
посаду префекта будуть проходити конкурсний відбір і лише по 
завершенні конкурсу Кабінет Міністрів України зможе запропону-
вати Президенту України кандидатуру префекта. Однак варто при-
гадати, що у свій час у Законі України «Про державну службу» 
(1993 р.) посади Представників Президента України в областях, 
містах Київ і Севастополь та районах також були зараховані відпо-
відно до першої і другої категорії посад державної служби (посад 
державного службовця – за чинним на той час Законом). Лише в 
2010 році у Закон України «Про державну службу» були внесені 
зміни і назва посади «Представник Президента України» була замі-
нена на «голову державної адміністрації. Голови місцевих держав-
них адміністрацій мали статус державного службовця і за Законом 
України «Про державну службу» 2015 р., але у листопаді 2017 р. 
були внесені до Закону зміни і таке положення було вилучено. Те-
пер дія цього Закону не поширюється на голів місцевих державних 
адміністрацій, їхніх перших заступників та заступників, що закріп-
лено у п. 9-1 ч. 3. ст. 3. Безперечно, якщо вимога щодо державної 
служби буде закріплена на конституційному рівні, то це сприятиме 
сталості у статусі префекта.  

Так само, як за законодавством Франції, префекти в Україні 
будуть мати право приймати рішення нормативного характеру. У 
проєкті Закону України «Про внесення змін до Конституції Украї-
ни (щодо децентралізації влади)» у ст. 119 зазначено: «Префект на 
підставі і в порядку, що визначені законом, видає акти, які є 
обов’язковими на відповідній території». Також визначено умови 
скасування актів відповідно Президентом України та умови скасу-
вання актів Кабінетом Міністрів України, залежно від характеру 
прийнятого префектом рішення. 

Також виникає запитання, чи префект має забезпечувати вза-
ємодію територіальних органів, центральних органів виконавчої 
влади з органами місцевого самоврядування винятково в умовах 
воєнного чи надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуа-
ції. Видається, що координація дій органів публічної влади на міс-
цевому рівні має бути ще до виникнення надзвичайних режимів, а 
не лише у разі їх введення, навіть більше, – забезпечення префек-
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том узгодженої діяльності органів виконавчої влади і органів міс-
цевого самоврядування спрямована на їх запобігання, або відвер-
нення шкідливих наслідків. (Прикладом слугує критична ситуація, 
яка виникла в 2017 р. із вивозом твердих побутових відходів у 
Львові, коли потрібно було вжити рішучих дій, бо місто перебувало 
на порозі введення правового режиму надзвичайної екологічної 
ситуації).  

Також важливим залишається розмежування повноважень 
префекта й органів місцевого самоврядування, аби не повторилась 
ситуація з минулого. Сьогодні це питання набуло неабиякої уваги, 
особливо після прийняття 17 липня 2020 р. Постанови Верховної 
Ради України «Про утворення та ліквідацію районів», як наслідок – 
ліквідації 490 районів і натомість утворення лише 136 нових райо-
нів. Безперечно, така система адміністративно-територіального 
устрою на районному рівні відповідає Європейським стандартам, є 
науково обґрунтованою і зумовленою сучасними викликами, але 
розширення меж районів буде потребувати злагодженої діяльності 
представників державної влади і місцевого самоврядування. А та-
ким координатором може стати префект. Варто погодитися з 
І. Б. Коліушком, який звертає увагу на той факт, що головне за-
вдання префекта – це «забезпечити законність у діяльності місце-
вого самоврядування», водночас він зауважує, що «контролювати і 
забезпечувати законність – це не лише зупиняти акти місцевого 
самоврядування, а й діяти превентивно, роз’яснюючи, як, напри-
клад, застосовувати нові закони»374. 

Відтак, ідея формування інститут префекта видається пер-
спективною, засадничі положення інституту мають бути закріплені 
на конституційному рівні, але їх конкретизація має бути відобра-
жена у відповідному законі. Зокрема, як видається, це має стосува-
тися декількох моментів:  

по-перше, щодо форми та способів адміністративно-
наглядової діяльності префекта;  

по-друге, щодо «спрямування і координації діяльності тери-
торіальних органів виконавчої влади», оскільки виникає потреба 
визначення взаємовідносин префекта з центральним органами ви-

374 Ігор Коліушко про формування нового адміністративно-терито-
ріального устрою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// pravo.org.ua/ 
ua/news/20874575-igor-koliushko-pro-formuvannya-novogo-administrativno-
teritorialnogo-ustroyu 
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конавчої влади, яким підпорядковані відповідні територіальні ор-
гани; 

по-третє, щодо форм взаємодії територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади з органами місцевого са-
моврядування, коло власних повноважень органів місцевого са-
моврядування має бути чітко прописано в законі, аби не допусти-
ти його звуження на практиці, а також має бути визначена сфера 
для делегування повноважень, тобто окреслено можливості для 
укладення адміністративних договорів щодо делегування повно-
важень;  

по-четверте, щодо підстав зупинення актів органів та посадо-
вих осіб місцевого самоврядування щодо їх невідповідності Кон-
ституції та законам України, актам вищих органів держави; 

по-п’яте, залишається актуальним питання точності у вико-
ристанні понятійно-категоріального апарату і законодавчого визна-
чення, аби запобігти різному тлумаченню на практиці. 

 
 
 
 

3.3. ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ  

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

 
 
Глобальні, внутрішньодержавні реалії існуючих перед Укра-

їною на нинішньому етапі державотворення викликів, пов’язаних зі 
збереженням унітаризму як системотвірної домінанти територіаль-
ної організації держави, недоторканності її кордонів та територіа-
льної цілісності, зміцненням державного суверенітету активізують 
потреби і завдання вироблення нового концепту ефективної тери-
торіальної, просторової організації публічної влади. Проблематика 
актуалізується і набуває якісно нового значення у світлі вже визна-
ченого напрямку розвитку нашої країни – децентралізації та рефо-
рми системи публічної влади. 

Серед результатів впровадження процесів окреслених ре-
форм, як зазначено у стратегічних документах розвитку нашої дер-
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жави, – створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої струк-
тури публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформацій-
но-комунікативних технологій (е-урядування), яка здатна виробля-
ти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспі-
льний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зов-
нішні виклики375.  

Сучасний період функціонування владних структур об’єк-
тивно вже не мислиться без використання новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), електронних комунікацій в усіх 
сферах суспільного життя, в процесі функціонування органів пуб-
лічної влади. Різнобічний досвід здійснення реформи публічного 
управління країн розвинутих демократій з децентралізації влади 
засвідчує, зокрема, практичну неможливість реального ефективно-
го відповідного реформування без використання ІКТ, розвиток 
яких сьогодні зумовлює істотні зміни у принципах функціонування 
суспільних відносин.  

Як закріплено ще в одному із стратегічних для названих про-
цесів документів, а саме у Концепції розвитку цифрової економіки 
та суспільства на 2018–2020 роки, схваленій розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. цифровізація, 
зокрема, має забезпечувати кожному громадянинові рівний доступ 
до послуг, інформації та знань, що надаються на основі інформа-
ційно-комунікаційних та цифрових технологій; має бути спрямова-
на на створення переваг у різноманітних сферах повсякденного 
життя, створення цифрових інфраструктур як основний чинник 
розширення доступу громадян до глобального інформаційного 
середовища та знань тощо376 

Окреслені аспекти не тільки викликають науковий інтерес 
до проблематики трансформації політичних процесів за таких 
умов, а й змушують вітчизняних суб’єктів владних повноважень 
бути відкритими, прозорими у своїй діяльності, створювати та 
забезпечувати доступ до електронних інформаційних ресурсів  
тощо. 

Як обґрунтовують аналітики, у сучасних умовах відбу-
ваються зміни процесів вироблення державної політики, яка у сво-
єму еволюційному розвитку потребує як переосмислення традицій-

375 Указ Президента від 12.01.2015 р., № 5: Стратегія сталого розвитку 
«Україна-2020» URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 

376 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text 
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них управлінських підходів, так і застосування нових сервісно-
орієнтовних механізмів щодо її формування та реалізації. Наголо-
шується, саме сервісно-орієнтовна взаємодія органів публічної 
влади та громадянина неможлива без відповідного технологічного 
забезпечення, яке еволюціонує від інформатизації до цифровізації 
державного управління та місцевого самоврядування377. 

Потрібно доводити, що повноцінне функціонування, наприк-
лад, всієї системи місцевого самоврядування неможливе без забез-
печення відкритості, доступності місцевих органів публічної влади, 
посадових осіб, без налагодження дієвих інформаційно-комуні-
кативних взаємозв’язків між цими органами, державними управ-
лінськими органами та місцевими жителями (територіальною гро-
мадою), громадськістю. З іншого, свідомі того, що запровадження 
сучасних електронних технологій створюють умови для розвитку 
демократичних процесів в суспільстві, державі, забезпечення адек-
ватних національних інтересів, однак не завжди гарантують їх.  

Нині, як відомо, коли в Україні на рівні держави окреслене 
завдання впровадження сучасних цифрових технологій у суспіль-
ний розвиток (цифровізацію), в умовах завершення вже нового 
(другого) етапу реформування місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади, фахівці констатують, що практика 
місцевих органів публічної влади з впровадження та використання 
можливостей інформаційно-комунікаційних, цифрових технологій, 
не відповідає вимогам сьогодення і є недосконалим компонентом 
децентралізаційних процесів.  

Оскільки все ще не сформована єдина системна інфор-
маційна стратегія органів державної влади на місцях, суб’єктів 
місцевого самоврядування, створення інформаційної індустрії для 
надання громадянам, просто місцевим жителям спектру якісних та 
різноманітних інформаційних послуг відбувається повільно, вна-
слідок чого відбувається нерівномірне забезпечення публічного 
доступу населення до регіональних інформаційних ресурсів, струк-
турних підрозділів місцевих адміністрацій, органів місцевого само-
врядування, зниження довіри до органів публічної влади, низька 
інформаційна культура, відсутність критичного мислення у членів 

377 Куйбіда В. С., Карпенко О. В. Цифрове врядування в Україні: базові 
дефініції понятійно-категоріального апарату: Актуальні проблеми державного 
управління: зб. наук. праць. ОРІДУ Одеса. 2017 URL: http:// academy.gov.ua/ 
infpol/pages/dop/2/files/a19f4734-c940-4508-a474-b5f566420a67.pdf 
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територіальної громади щодо процесів здійснення державного 
управління, муніципальної влади тощо. 

Однак є певне усвідомлення того, що наявність так званого 
«цифрового розриву», чи «цифрової нерівності», явища, 
пов’язаного із забезпеченням доступності інформаційно-комуніка-
ційних систем для різних груп населення залежно від різних чин-
ників (рівень матеріального стану, місце проживання тощо), що 
побудова на найближчу перспективу в українському суспільстві 
заявленої «держави в смартфоні» може стати проблематичною. 

Це за умови, що сучасне інформаційне суспільство, як світо-
ве так і національне, висуває низку вимог до особистості щодо рів-
ня її інформаційної культури, уміння не тільки використання новіт-
ніх інформаційних технологій для отримання та поширення інфор-
мації, а й адекватної інтерпретації формалізованих даних, набуття 
знань у своїй життєдіяльності тощо в умовах цифрової трансфор-
мації отримують дещо інше розуміння відповідного механізму за-
безпечення прав і свобод. 

Зрозуміло, що в процесі реформування та здійснення консти-
туційно-правової модернізації суспільних відносин в умовах про-
голошених процесів цифровізації треба враховувати необхідність 
реалізації визначених в Основному Законі України фундаменталь-
них прав людини. Актуалізуються проблеми оптимізації механізму 
реалізації конституційних прав людини і громадянина, які в озна-
чених умовах набувають свого нового змістовного наповнення, 
шляхом надання можливості їх здійснення, зокрема й у цифровому 
форматі. 

Загалом проблематичним стає забезпечення доступу грома-
дян до необхідної інформації, зокрема публічної інформації, 
обов’язкової для оприлюднення, компетентного залучення місце-
вих жителів як територіальної спільноти до розв’язання питань 
місцевого значення, визначених стратегічних завдань розвитку 
прямої демократії, «демократії участі». 

Варто враховувати, що налагодження якісного реального мі-
сцевого самоврядування, розвиток громадянського суспільства як 
ще одне із завдань на сучасному етапі державотворення залежить 
також від існуючої комунікативної взаємодії між територіальною 
громадою та органами місцевого самоврядування на засадах дові-
ри, порозуміння, ділового партнерства. 

- 295 - 



Недоліки формування та реалізації державної інформаційної 
політики, іноді її відсутність в багатьох сегментах функціонування 
інформаційної сфери українського суспільства, зміцнення інфор-
маційного суверенітету, особливо у протидії інформаційним вій-
нам, прогнозування зовнішніх та внутрішніх загроз національній 
безпеці, а також вироблення стратегії входження українського сус-
пільства в трансграничний інформаційний простір, відсутність 
системного і комплексного підходу до нормативно-правового за-
безпечення відповідних процесів, неодноразово були предметом 
уваги вітчизняних науковців378.  

За висновками вітчизняних аналітиків, на тлі того, що в 
Україні на законодавчому рівні сформульовано й закріплено основ-
ні принципи, завдання та стратегічні напрями державної інформа-
ційної політики, сформовано інституції відповідної компетенції, 
ухвалено цілу низку концепцій, програм, планів дій, її практична 
реалізація вирізняється різноспрямованістю, нескоординованістю 
діяльності різних відомств, непослідовністю та непрозорістю у 
проведенні запланованих заходів. Така ситуація є сталою вже 
упродовж тривалого періоду. 

Не вдаючись до поглибленого аналізу зауважимо, що інфор-
маційна політика є складним політико-правовим явищем.  

Спеціальна література свідчить про відсутність єдиного ме-
тодологічного підходу при визначенні дефініції. 

Узагальнено можна сказати, що як правове явище, державна 
інформаційна політика в об’єктивному значенні є системою право-
вих норм, які регулюють відносини у сфері формування, реалізації 
цієї політики. У суб’єктивному значенні відповідно – діяльність 
уповноважених державних органів, органів місцевого самовряду-
вання як провідників державної політики на місцях.  

Завдання модернізації системи державного управління на 
національному, регіональному та місцевому рівнях, рефор-
мування місцевого самоврядування, суть реалізації яких є підтри-
мка повноцінного життєвого середовища для місцевих жителів, 
задоволення їхніх інтересів у багатьох сферах на відповідній те-
риторії, а також надання високоякісних публічних послуг, зокре-
ма інформаційних, що стає прерогативою місцевих органів публі-

378 Сопілко І. М. Правове регулювання державної інформаційної полі-
тики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Порівняльно-
аналітичне право. 2014. № 2. С. 256–258. 
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чної влади, висуває нові вимоги щодо реалізації державної інфор-
маційної політики.  

Втім існують чинники, які унеможливлюють ефективне ви-
користання ІКТ. Серед них: низький рівень фінансування проектів 
електронного урядування з боку держави; низький рівень знань у 
сфері використання інформаційно-комунікаційних технологій та 
їхніх можливостей громадянами старшого віку; звичка до паперо-
вих носіїв; незацікавленість суб’єктів публічного управління та 
адміністрування у прозорості своєї діяльності, корупційні інте-
реси379.  

Треба враховувати дещо складну політико-правову ситуацію 
в нашій державі, суспільстві, зумовлену збройною агресією сусід-
ньої держави, окупацією і анексією частини її території, інформа-
ційними війнами, що вимагає переосмислення національної інфор-
маційної політики, розроблення її адекватного сучасним стратегіч-
ним національним інтересам, цілям, завданням, викликам, загрозам 
концепту, напрямків, форм, методів впровадження її на місцях, 
контролю за здійсненням, правових механізмів регулювання відпо-
відних процесів. 

Значимість відповідних наративів зумовлена, зокрема, гост-
ротою нинішньої ситуації у сфері забезпечення національної безпе-
ки в умовах, коли актуальними загрозами національним інтересам 
та національній безпеці України в інформаційній сфері Доктриною 
інформаційної безпеки України, затвердженою рішенням Ради на-
ціональної безпеки і оборони України від 29.12.1916 р. і введеною в 
дію Указом Президента України від 25.02.2017 р. № 47/2017380, 
разом з іншими, названі: провокування екстремістських проявів, 
підживлення панічних настроїв, загострення і дестабілізація суспі-
льно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання 
міжетнічних і міжконфесійних конфліктів в Україні; інформаційна 
експансія держави-агресора та контрольованих нею структур; ін-
формаційне домінування держави-агресора на тимчасово окупова-
них територіях; неефективність державної інформаційної політики, 
недосконалість законодавства стосовно регулювання суспільних 

379 Іванюк О. В., Довженко В. А., Кравець І. В. Перспективи впрова-
дження інформаційних технологій у вітчизняній системі публічного управлін-
ня Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. URL: 
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/37.pdf  

380 URL: http://zakononline.com.ua/documents/show/385271__385336#n12  
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відносин в інформаційній сфері, недостатній рівень медіа-культури 
суспільства тощо.  

В умовах гібридної війни, яка ведеться проти України, коли 
зростає інформаційний вплив іноземних держав на вітчизняний 
інформаційний простір, домінують агресивно налаштовані російсь-
кі пропагандистські мас-медіа, блокується національний контент на 
окупованих та анексованих територіях, треба виділити нагальну 
потребу його наповнення об’єктивними, достовірними відомостя-
ми, спрямованими на формування та зміцнення національної сві-
домості, вироблення критичного мислення. 

Зрозуміло, що інформаційна політика має бути виведена на 
принципово інший рівень, ніж у попередні періоди її здійснення, 
оскільки серед першочергових завдань, нагадаємо, належить захист 
національних інтересів в інформаційній сфері, розроблення дієвої 
стратегії національної інформаційної безпеки, а також стратегії 
входження українського суспільства в трансграничний інформа-
ційний простір, освоєння міжнародних стандартів інформаційного 
обміну та захисту інформаційних ресурсів тощо. 

Проблематика набуває якісно нового звучання у контексті 
пошуку дієвих шляхів, істотних форм і методів, якісних механізмів 
у розв’язанні нагальних завдань, що виникають у теперішніх умо-
вах перед місцевими органами публічної влади; прийняття зваже-
них владно-управлінських рішень, впровадження контролю грома-
дянського суспільства з метою підвищення відповідальності цих 
органів за результати прийнятих рішень тощо. 

Вочевидь, якщо на загальнодержавному рівні процес офіцій-
ного формування основних стратегічних цілей, завдань державної 
інформаційної політики відбувається інтенсивно, проте форми і 
методи здійснення такої політики на місцевому рівні вироблені 
недостатньо. 

Залишаються нерозв’язаними також чимало теоретичних і 
методичних питань формування регіональної інформаційної полі-
тики, особливо на сучасному етапі процесів реформування. 

Окремі регіони України характеризуються нерівномірним 
розвитком інформаційної інфраструктури (електронних інфор-
маційних ресурсів, реєстрів, баз даних, інформаційно-аналітичних 
систем). Відсутня єдина цілісна система міжвідомчого обміну да-
ними в електронній формі, доступ до відомостей в державних ін-
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формаційних систем, інших місцевих органів влади, органів місце-
вого самоврядування для їх використання майже відсутній. 

Втілення накреслених стратегічних завдань актуалізує, разом 
з іншим, потребу формулювання науково-обґрунтованих пропо-
зицій щодо орієнтовної моделі здійснення інформаційної політики 
на місцевому рівні.  

Це зумовлює комплексний предметний аналіз таких, зокре-
ма, напрямів: забезпечення відкритого характеру діяльності орга-
нів публічної влади, зокрема прозорості та доступності місцевих 
органів влади, із застосуванням новітніх ІКТ, що потребує якісно 
нових підходів до розуміння стратегії національної інформаційної 
політики, впровадження її на місцях, контролю за здійсненням, 
правових механізмів регулювання відповідних процесів; цілесп-
рямована модернізація у заданому алгоритмі діяльності як упов-
новажених центральних органів державної влади, так і представ-
ницьких органів місцевого самоврядування – суб’єктів інформа-
ційної політики, суб’єктів владних повноважень; розвиток інфор-
маційних взаємовідносин, покращення взаємообміну між радами, 
їх виконавчими органами, посадовими особами місцевого самов-
рядування, державними управлінськими органами та місцевими 
жителями (територіальною громадою), представниками громад-
ськості тощо.  

В таких умовах підвищується значення інформаційної діяль-
ності місцевих органів влади, їхнього уміння застосовувати дієві 
шляхи розв’язання питань місцевого значення, управлінських за-
вдань за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, 
інноваційності їхнього використання тощо. Щодо цього ключовою 
проблемою є створення відкритого інформаційного середовища, 
що передбачає забезпечення інформаційної прозорості органів міс-
цевого самоврядування, необхідної для формування грома-
дянського суспільства та досягнення взаємодії між населенням і 
владою на принципах довіри, порозуміння та ділового партнерства.  

Підґрунтям відповідних процесів є законодавчо передбачена 
відкритість, прозорість та доступність місцевих органів публічної 
влади, необхідна для досягнення взаємодії між місцевим населен-
ням, територіальною громадою та місцевою владою на принципах 
довіри, порозуміння і ділового партнерства як для розвитку інсти-
тутів громадянського суспільств, так налагодження якісного реаль-
ного місцевого самоврядування. 
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Аналіз практичної діяльності органів місцевої влади минуло-
го періоду щодо комунікаційних зв’язків із громадськістю свідчить 
про те, що недостатня ступінь активності населення в питаннях 
співпраці з структурами влади для розв’язання насущних проблем 
значною мірою залежить від рівня організації роботи адміністрати-
вного апарату та його інформаційного забезпечення.  

Саме «закритість» влади, неможливість реального впливу на-
селення на прийняті рішення тощо – основні джерела виникнення 
недовіри громадян щодо ефективності діяльності відповідних орга-
нів381. 

Безумовно, здійснення інформаційної політики у всіх напря-
мках детермінується через засади конституційного ладу України 
(принципи суспільного життя в Україні, заборона цензури, закріп-
лення інформаційної безпеки як найважливішої державної функції, 
справи всього українського народу), інші положення Основного 
Закону регулятивного впливу на функціонування інформаційної 
сфери загалом, яка у визначеному контексті є об’єктом інформа-
ційної політики (щодо права кожного на інформацію та інших кон-
ституційних прав і свобод, що мають інформаційну складову, їхніх 
гарантій, обмежень).  

Сюди треба додати також юридично визначені основні на-
прями державної інформаційної політики, принципи інфор-
маційних відносин (відкритість, прозорість діяльності суб’єктів 
владних повноважень, їх обов’язок інформувати громадськість 
та засоби масової інформації про свою діяльність і прийняті 
рішення та ін.).  

На основі конституційних встановлень, положень норматив-
но-правових актів, стратегічних документів чинної влади, узагаль-
нено інформаційна політики на загальнодержавному та місцевому 
рівнях має створювати умови для комплексної, системної організа-
ції і врегулювання інформаційно-комунікаційних процесів у су-
спільстві, державі: забезпечення конституційного права людини і 
громадянина на інформацію, доступу до публічної інформації; роз-
виток і побудова інформаційного суспільства; формування націо-
нального інформаційного простору, його захист, заходи щодо його 

381 Корнійчук О. Реалізація інформаційної політики на регіональному 
рівні та шляхи підвищення її ефективності. Демократичне врядування : наук. 
вісник ЛРІДУ НАДУ. 2011. Вип. 6. URL: http: //www.lvivacademy.com/ 
visnik6/fail/+Kornijchuk.pdf. 
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входження до світового, європейського інформаційного просторів 
на засадах забезпечення інформаційного суверенітету, інформацій-
ної безпеки, формування інформаційної культури тощо. 

Законодавчі положення є засобами забезпечення відкритого 
характеру діяльності органів публічної влади, проведення інформу-
вання громадськості як обов’язкової функції, спрямованої на забез-
печення прозорості процесів прийняття рішень. 

Окремо треба сказати, що основні принципи місцевого са-
моврядування: гласність, підзвітність та відповідальність перед 
територіальними громадами органів місцевого самоврядування та 
посадових осіб, визначені чинним Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (ст. 4 Закону), який на сьогодні з бага-
тьох чинників потребує оновлення (зокрема, несистемність, фраг-
ментарність регулювання відповідних муніципальних інформа-
ційно-комунікаційних відносин, засад інформаційної діяльності 
органів, посадових осіб місцевого самоврядування тощо), а також 
непрямо закріплені законодавством принцип всебічного і об’єк-
тивного висвітлення діяльності органів державної влади та місце-
вого самоврядування засобами масової інформації та їхній 
обов’язок надавати повну інформацію про свою діяльність в уста-
новленому порядку, забезпечувати журналістам вільний доступ до 
відповідної інформації, за винятком передбачених законом випад-
ків (преамбула, ст. 2 Закону України «Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування в Україні засобами масової інформації»), інші нормативні 
положення є засадничими не тільки для відповідних інформацій-
но-комунікаційних відносин, а й самоврядування, здійснення ін-
формаційної політики.  

Принагідно варто нагадати, що Концепцією реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні із самого початку принципами, на яких, власне, мають 
відбуватися заявлені процеси, здійснення інформаційної політи-
ки, інформаційної діяльності, визначено, зокрема: верховенство 
права; відкритість, прозорість та громадська участь; доступність 
публічних послуг; підзвітність та підконтрольність органів і 
посадових осіб місцевого самоврядування територіальній грома-
ді; підконтрольність органів місцевого самоврядування органам 
виконавчої влади у питаннях дотримання Конституції та законів 
України тощо. 
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Водночас на сьогодні визнано, що чинне національне зако-
нодавство відстає від динаміки інформаційно-комунікаційних явищ 
у суспільстві, державі, містить дублювання, колізії правового регу-
лювання, не забезпечує системного комплексного врегулювання 
інформаційно-комунікаційних відносин в умовах реформування 
публічної влади, потребує модернізації, оновлення, інтегрованості 
до міжнародно-правових стандартів. Також відповідний сектор 
чинного законодавства має бути предметом постійної уваги вче-
них-правників, законодавців і практиків з метою його удоскона-
лення та забезпечення адекватного правозастосування.  

Належить констатувати, що численні норми вітчизняного за-
конодавства не реалізуються, також і через відсутність ефективних 
механізмів їх здійснення, недостатнє впровадження та застосування 
новітніх ІКТ у діяльності місцевих органів та, як наголошують 
фахівці, разом із об’єктивними чинниками (недостатність коштів) 
впливає також, зокрема, небажання посадових осіб органів влади 
на місцевому рівні використовувати сучасний арсенал інформацій-
ного забезпечення процесів управління та самоврядування.  

Формування, здійснення інформаційної політики у заданому 
алгоритмі потребує, зокрема, модернізації діяльності не тільки  
уповноважених центральних органів державної влади, а й місцевих 
органів публічної влади як суб’єктів державної інформаційної полі-
тики, суб’єктів владних повноважень – розпорядників публічної 
інформації.  

Враховуючи, що результативність інформаційного забез-
печення самоврядування безпосередньо залежить, зокрема, від 
скоординованості дій, зусиль уповноважених суб’єктів зі вста-
новлення інформаційно-комунікативних зв’язків, побудова 
його функціональної системи неможлива без відповідних орга-
нізаційних заходів. 

Беручи до уваги суть, мету, завдання реформування публіч-
ної влади, у загальному вигляді, наприклад, має бути здійснена 
централізація відповідної інформації, створення фонду відомостей 
(банку даних), які підлягають обов’язковому доведенню до відома 
населення, цільове її призначення, визначення оптимального обся-
гу відомостей для кожного виду інформаційних зв’язків; створення 
системи інформаційного обміну даними в електронній формі з ін-
шими місцевими органам публічної влади тощо. 
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Зусиль потребує також визначення найоптимальнішого ре-
жиму використання форм і методів обробки самої інформації, її 
збір, накопичення, аналіз; розробку та впровадження механізму 
обговорення населенням проектів рішень, процедури врахування 
висловлених зауважень і пропозицій (наприклад, що стосується 
рішень у одній із важливих для забезпечення життєдіяльності міс-
цевих жителів галузі раціонального використання природних ресу-
рсів, охорони довкілля, екологічної безпеки тощо).  

Відповідно до нормативно-правових основ, наприклад, на 
виконавчий апарат районної, обласної ради (ст. 58 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні») покладено повно-
важення здійснення разом із організаційним, правовим аналітич-
ним, інформаційного забезпечення діяльності ради, її органів, 
депутатів, сприяння здійсненню відповідною радою взаємодії і 
зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами вико-
навчої влади, органами та посадовими особами місцевого самов-
рядування.  

Чинний на сьогодні Закон України «Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в 
Україні засобами масової інформації» (ст. 6), який може бути ска-
сованим законодавцем у зв’язку із прийняттям нового законодавст-
ва про медіа вочевидь, як свідчить аналіз офіційних законопроектів 
без заміни адекватного регулювання382, регламентує порядок ство-
рення інформаційних служб, інформаційно-комунікативних під-
розділів у системі виконавчих органів рад у різноманітних формах, 
форми підготовки та оприлюднення інформації тощо.  

Як свідчить практика, такі підрозділи активно функціону-
ють і здійснюють інформаційну діяльність (створюють, збирають, 
а також аналізують відомості), використовуючи різноманітні фо-
рми та методи: співпраця із ЗМІ, спічрайтерська діяльність (робо-
та зі створення текстової та візуальної інформації), двостороння 
інформаційно-комунікативна взаємодія із різними цільовими гру-
пами громадськості; інформаційно-роз’яснювальна, інформацій-
но-консультативна робота із громадянами, інформування грома-

382 Закон України «Про медіа»: проект, реєстр. № : 2693 від 27.12.2019. 
URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67812 
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дян через мережу Інтернет та підтримка взаємодії через широке 
використання соціальних мереж383.  

Від того, наскільки ефективно працює такий структурний 
інформаційно-комунікативний підрозділ, залежить ступінь довіри 
до діяльності органів місцевої влади.  

Оскільки інформаційний простір на місцевому рівні – сфера 
скоординованої діяльності всіх уповноважених суб’єктів інформа-
ційної політики, заслуговують уваги пропозиції щодо удоско-
налення інформаційної діяльності місцевих органів державної вла-
ди, незадовільний рівень якої, як обґрунтовується, викликаний низ-
кою об’єктивних чинників: масштабністю і закритістю їх системи 
для динамічних змін у складі структур публічного управління, не-
точністю і неповнотою інформації, з якою працюють органи дер-
жавної влади, зумовлені недостатністю як ресурсів для її одержан-
ня, так і взаємодії цих органів між собою тощо.  

З метою покращення інформаційного середовища пропону-
ється, зокрема створення міжрегіональної інформаційно-телеко-
мунікаційної системи, яка б об’єднала високошвидкісні та звичайні 
канали зв’язку, розподільчі та локальні мережі різного рівня та 
призначення, уможливила реалізацію широкого спектру інформа-
ційних технологій, забезпечила оперативну і надійну взаємодію 
всіх рівнів управління при розв’язанні завдань стратегічного публі-
чного, міжгалузевого та регіонального управління384 (додамо: і 
місцевого самоврядування – авт.) тощо. 

Певно, відповідно до слушних пропозицій треба забезпечити 
активну і взаємовигідну співпрацю різних аналітичних центрів та 
інформаційних служб органів державної виконавчої влади. Водно-
час, можливо, для створення єдиного інформаційного простору 

383 Карпенко О., Дуда А. Інформаційно-комунікативна діяльність вико-
навчих органів місцевих рад в Україні. Ефективність державного управління. 
2017. Вип. 4 (53). Ч. 1. URL: www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/ edu_53/ 
fail/16.pdf 

384 Стойка А. В. Удосконалення публічного управління інформаційни-
ми потоками на засадах реформування територіальної організації влади. Пуб-
лічне адміністрування та національна безпека: Електронне наукове видання. 
2019. № 1 (9) URL: http://rp.dsum.edu.ua/bitstream/123456789/143/1/ %D0%A1% 
D1%82%D0%BE%D0%B8%CC%86%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%D0%BD
%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B8%C
C%86%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%
D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0% BD%D1%8F.pdf 
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необхідно об’єднати не тільки існуючі інформаційні системи та 
бази даних всіх рівнів державного управління, а й органів місцево-
го самоврядування і передбачити доступ до вже діючих загально-
державних ресурсів: державних статистичних стандартів і класифі-
каторів. 

Також можна вести мову й про створення, зокрема, на регіо-
нальних рівнях інформаційного реєстру з даними про організації – 
власників державних, недержавних і змішаних інформаційних ре-
сурсів, а також за видами інформаційної продукції та послуг. До 
цього додається впровадження систем захисту електронної інфор-
мації органів влади, доцільність розроблення і запровадження ав-
томатизованого аналізу справ у різних сферах державної активнос-
ті. За обґрунтуванням, ці та інші положення дадуть змогу побуду-
вати сучасну систему публічного управління, розвиток телекому-
нікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресу-
рсів тощо. 

Окремо належить звернути увагу на висновок: удосконален-
ня публічного управління інформаційними потоками на засадах 
реформування територіальної організації влади має передбачати: 
підвищення рівня соціально-економічного розвитку України, її 
конкурентоспроможності, рівня життя населення, зростання бю-
джетних доходів завдяки розвитку сучасної інформаційно-
комунікаційної інфраструктури, використання електронних держа-
вних послуг в економіці регіонів; забезпечення реалізації організа-
ційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення інформа-
ційної безпеки підвищення рівня кваліфікації та підготовки праців-
ників органів державної влади та бюджетних організацій у сфері 
використання електронних державних послуг у професійній діяль-
ності тощо. 

Також не завадить підкреслити, що діяльність суб’єктів ін-
формаційної політики як загальнодержавного, так і місцевого або ж 
регіонального рівня потребує сучасного теоретико-правового  
осмислення, вдосконалення регулювання, нормативного забезпе-
чення з метою створення у всіх напрямках сприятливих умов фун-
кціонування інформаційної сфери на регіональному, муніци-
пальному рівнях як складових національного інформаційного сус-
пільства загалом. 

Зокрема, все відчутнішою стає тенденція зростання ролі ме-
діа в політико-правових процесах.  

- 305 - 



На нинішньому етапі державотворення, коли заплановані 
стратегічні результати впровадження таких процесів як децентралі-
зація та реформа місцевого самоврядування, все ще не досягнуті, 
ЗМІ залишаються важливою формою налагодження діалогу між 
органами публічної влади та інститутами громадянського суспільс-
тва, складовою механізму формування їх позитивного іміджу тощо.  

Серед визначальних характеристик місцевого самовря-
дування – ступінь забезпечення можливості для кожного жителя 
території особисто брати участь у процесах управління місцевими 
справами, реального втілення насамперед принципу громадської 
участі, як того передбачають офіційні наведені вище концептуальні 
засади реформування, і який є суттю громадського контролю в 
окресленій сфері відносин.  

Оскільки навіть в економічно розвинутих країнах доступ-
ність передових інформаційних технологій для населення, їхнє 
упровадження в повсякденне життя кожного залишаються серйоз-
ною проблемою, передусім економічною, і у сучасний період знач-
ну роль щодо забезпечення вільного доступу до інформації відіг-
рають ЗМІ385.  

Зокрема, за висновками фахівців, саме розвиток регіональних 
ЗМІ, що розміщують контент на території Донецької та Луганської 
областей, став одним із ефективних чинників протидії російській 
інформаційній агресії386. 

Залучення громадян, різних форм самоорганізації населення 
до участі в процесі розробки, прийняття і реалізації політичних чи 
управлінських рішень, їх обговорення з метою задоволення суспі-
льних інтересів і потреб з використанням медіа – чинник створення 
ефективної системи комунікації між органами публічної влади і 
громадянським суспільством. Як доводить досвід багатьох демок-
ратично розвинутих країн, така практика значно сприяє підвищен-

385 Корнійчук, О. Реалізація інформаційної політики на регіональному 
рівні та шляхи підвищення її ефективності. Демократичне врядування : наук. 
вісник ЛРІДУ НАДУ. 2011. Вип. 6. URL: http: //www.lvivacademy.com/ 
visnik6/fail/+Kornijchuk.pdf. 

386 Богдан Д. М. Пошук ефективних шляхів протидії інформаційній аг-
ресії РФ щодо України: Актуальні проблеми управління інформаційною без-
пекою держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 30 березня 2018 р.) 
Електронне видання. К. Нац. акад. СБУ. 2018. 408 с. URL: 
http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/aktualn_problemi_upravl_nnya_nformac_ycn
oyu_bezpekoyu_derzhavi.pdf 

- 306 - 

                                                 



ню результативності державного управління і забезпеченню стало-
го соціально-економічного розвитку.  

Водночас за обґрунтованим підтвердженням, незважаючи на 
створення нормативно обумовлених організаційних структур, фун-
кціями яких є налагодження прямих і зворотних зв’язків із ЗМІ, 
громадськими організаціями, громадянами тощо, наявність право-
вих засад процесів спілкування тощо, роз’яснення, наприклад, дер-
жавної політики в різних галузях, також інформаційної політики, є 
на сьогодні несистематизованими, спонтанними, розмитими, іноді 
не прогнозованими щодо їх наслідків тощо. 

Зазвичай, існуючі комунікативні канали, передусім ЗМІ, ор-
ганами публічної влади використовуються здебільшого для поши-
рення не стільки відповідної інформації, а поширення думок, пере-
конань окремих осіб, найчастіше без цілей встановлення двосто-
роннього комунікативного зв’язку, діалогу.  

З огляду на сказане, треба звернути увагу на деякі негативні 
наслідки однієї довготривалої ідеї, процесу, які на сьогодні стали 
очевидними. Йдеться про роздержавлення ЗМІ, заснованих органа-
ми державної влади, іншими державними органами та органами 
місцевого самоврядування, яке відбулось відповідно до Закону 
України від 24,12.2015 р., № 917-VIII, «Про реформування держав-
них і комунальних друкованих засобів масової інформації».  

Такими стали, зокрема, монополізація медіапростору; реор-
ганізація й відсутність фінансової підтримки названих ЗМІ і як 
наслідок – відсутність місцевої преси в багатьох невеликих населе-
них пунктах, стан інформаційного вакууму на місцях. Це здебіль-
шого унеможливлює реалізацію права жителів – учасників тери-
торіальної громади – на доступ до необхідної інформації місцевого 
значення, породжує не тільки помилкові стереотипи щодо їхнього 
функціонування, а й підтримує високий рівень громадської недовіри 
до владних структур. 

Здійснення інформаційної політики опосередковує роз-
в’язання багатьох проблем, пов’язаних з територіальною, просто-
ровою організацією публічної влади в Україні, з її адміністративно-
територіальною організацією (мовних, освітніх, забезпечення дос-
тупу до публічної та інших видів інформації, захисту конфіденцій-
ної та інших видів інформації з обмеженим доступом, управління 
інформаційними ресурсами тощо).  
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3.4. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  
В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ  
ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

 
У контексті сучасних процесів реформування конституційної 

моделі місцевого самоврядування та децентралізації публічної вла-
ди актуалізуються питання розвитку фінансової основи територіа-
льних громад. Адже функціонування та розвиток будь-якої держа-
ви світу, зазвичай, значною мірою залежить від її фінансово-
бюджетної політики, зокрема й на муніципальному рівні. Важли-
вим є як стан нормативно-правового регулювання у вказаній сфері, 
так і якісь фактичної реалізації норм законодавства у державі. 

Конституція України визначає принципові засади формуван-
ня і структуру фінансової основи місцевого самоврядування в 
Україні. Це зумовлено передусім тим, що ефективне функціону-
вання місцевого самоврядування значно залежить від наявності в 
володінні та вільному розпорядженні територіальних громад фі-
нансових та інших ресурсів, необхідних для виконання покладених 
на них завдань. Складовою частиною фінансової основи місцевої 
демократії є місцеві бюджети та інші кошти, якими можуть розпо-
ряджатися органи, обрані територіальними громадами. Кошти ор-
ганів місцевого самоврядування мають бути відповідними наданим 
їм Конституцією і законодавством функціям і повноваженням. 

Розвиток фінансової основи територіальних громад, ефектив-
ність реалізації завдань та функцій місцевого самоврядування, ус-
пішність реформ у сфері децентралізації публічної влади у будь-
якій державі залежить від різних факторів політичних, економіч-
них, соціальних, інформаційних тощо. Істотно впливає на форму-
вання та функціонування фінансової основи територіальних громад 
та характер моделі муніципальних фінансів форма державного уст-
рою, яка, зазвичай, визначає, якими саме будуть взаємовідносини 
центрального та місцевого рівня у різних сферах функціонування 
держави. Це також безпосередньо стосується і фінансово-
бюджетної сфери. Передусім, від форми державного устрою безпо-
середньо залежить структура бюджетної системи. 

Для федеративних країн (наприклад, США, Німеччина, Ро-
сійська Федерація, Канада, Швейцарія) характерною є трирівнева 
бюджетна система (федеральний (центральний) бюджет, бюджети 
суб’єктів федерації (бюджети штатів, регіональні бюджети тощо), 
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місцеві бюджети), а бюджетна система в унітарних державах (на-
приклад, Італія, Франція, Україна, Японія) представлена двома 
рівнями бюджетів (державний і місцеві бюджети). У федеративних 
державах види місцевих бюджетів визначаються у федеральному 
законодавстві та законодавстві окремих суб’єктів федерації, а в 
унітарних – на загальнодержавному рівні387.  

Бюджетний кодекс України388 визначає бюджетну систему як 
сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудовану 
з урахуванням економічних відносин, державного і адмініст-
ративно-територіального устроїв і врегульовану нормами права. 
Вона є дворівневою і складається із Державного бюджету України 
та місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами є бюджет Автоном-
ної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місце-
вого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування є бю-
джети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних гро-
мад. Якщо з державного бюджету фінансуються видатки загально-
державного значення, то з місцевих бюджетів видатки здійснюють-
ся на органи місцевого самоврядування та на програми, заклади та 
заходи місцевого значення. Для ефективного перерозподілу коштів 
між ланками бюджетної системи застосовуються різні методи бю-
джетного регулювання. 

Ефективне функціонування бюджетної системи та її розвиток 
залежить від багатьох факторів, також і від того, за якими принци-
пами вона побудована та наскільки ці принципи є реалізованими, 
втіленими у життя. Варто зазначити, що відповідно до ст. 7 Бюдже-
тного кодексу бюджетна система України ґрунтується на принци-
пах: єдності, збалансованості, самостійності, повноти, обґрунтова-
ності, ефективності та результативності, субсидіарності, цільового 
використання бюджетних коштів, справедливості і неупередженос-
ті, публічності та прозорості. Зауважимо, що усі ці принципи є 
базою для побудови бюджетних систем переважної частини най- 
розвиненіших та демократичних держав світу.  

387 Музика-Стефанчук О. А. Фінансово-правова основа місцевого само-
врядування в зарубіжних країнах: навч. посібник. Київ: Правова єдність, 2009. 
С. 73. 

388 Бюджетний кодекс України: Закон України від 8 липня 2010 року 
№ 2456-VI (з наступними змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
2456-17#n191 
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Як зазначено вище, одним із важливих принципів, на яких 
ґрунтується бюджетна система України як унітарної держави, є 
принцип єдності. Згідно із ст. 7 Бюджетного кодексу України єд-
ність бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою, 
єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних 
відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку 
виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності. 

Необхідно звернути увагу на те, що важливою як для унітар-
ної, так і федеративної держави є як структура бюджетної системи, 
так і, значною мірою, порядок формування бюджетів (тобто, вста-
новлені правила наповнення їх фінансовими ресурсами для вико-
нання поставлених завдань та досягнення цілей) та порядок взаєм-
них відносин між бюджетами (міжбюджетні відносини). Вказані 
проблеми досліджуються фахівцями у різних сферах наукових 
знань, здебільшого у економічній, юридичній та сфері державного 
управління. Іноді існують розбіжності у розумінні деяких теорети-
чних постулатів, неоднозначне трактування окремих термінів, не-
відповідність використаної у наукових дослідженнях термінології 
чинному законодавству України тощо. З огляду на це, закцентуємо 
увагу на найважливіших питаннях у цьому контексті. 

Як вже зазначалось, структура бюджетних систем унітарних 
та федеративних держав різниться: вона або дворівнева (у першому 
випадку), або, як мінімум, трирівнева. Відповідно, в унітарних 
державах (і, зокрема, в Україні) бюджетна система складається із 
державного та місцевих бюджетів.  

З огляду на це, розглянемо деякі теоретичні концепції, що 
лежать у площині фінансово-бюджетних відносин та використову-
ють терміни «федералізм» та «унітаризм». 

У науковій літературі (найчастіше економічній та з питань 
державного управління) активно досліджується категорії бюджет-
ного федералізму (та меншою мірою – бюджетного унітаризму).  

Миргородська Л. О. зазначає389, що сучасна практика органі-
зації внутрішніх міжурядових фінансових відносин у розвинутих 
зарубіжних країнах базується на підставі двох теоретичних конце-
пцій: бюджетного унітаризму та бюджетного федералізму. Другу 
ще іноді називають концепцією фінансового федералізму чи фіска-
льного федералізму. Крім цих основних концепцій, використову-

389 Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн: навчаль-
ний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. С. 67. 
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ється i концепція бюджетної децентралізації. На думку науковиці, 
бюджетний федералізм – це форма організації внутрішніх міжуря-
дових фінансових відносин, що має кілька ознак. По-перше, чітке 
розмежування витрат різних рівнів влади i наділення цих владних 
рівнів фіскальними повноваженнями самостійно формувати власну 
прибуткову базу. По-друге, побудова внутрішніх міжурядових фі-
нансових відносин на основі договірно-правових форм їхньої орга-
нізації. По-третє, організація таких відносин за активної ролі у ви-
значенні їхньої моделі не тільки центральної влади, а й регіональ-
ної та місцевої через механізм їхніх консультацій та переговорів. 

Авторка стверджує, що бюджетний федералізм як концепція 
покладений в основу міжурядових фінансових відносин у країнах з 
федеративним державним устроєм. Вона виділяє дві основні групи 
моделей бюджетного федералізму – децентралізовані i кооператив-
ні. Децентралізовані моделі характеризуються значною фіскальною 
автономією регіональної та місцевої влади, слабкістю зв’язків між 
різними рівнями влади, порівняно обмеженим співробітництвом. 
Для цих моделей характерною ознакою є те, що центральна влада 
не розв’язує проблеми фінансового вирівнювання, мало уваги звер-
тає на фіскальні дисбаланси в розвитку окремих територій. Місцева 
влада за такої моделі може покладатися насамперед на власні сили. 
Подібна модель бюджетного федералізму характерна для США. 

Кооперативні моделі бюджетного федералізму, навпаки, ха-
рактерні тісною співпрацею різних рівнів влади, активною політи-
кою центральної влади з подоланням фіскальних дисбалансiв на 
різних рівнях управління i фінансового вирівнювання. За таких 
моделей бюджетного федералізму центральна влада активно піклу-
ється про забезпечення єдиних стандартів суспільних послуг у ме-
жах усієї території країни. Кооперативні моделі характерні для 
більшості федеративних європейських держав, зокрема для ФРН, 
Австрії, Скандинавських країн. Миргородська Л. О. також ствер-
джує, що проблеми бюджетного федералізму активно дискутують-
ся в Європі, що пов’язано зі спробами застосування його принципів 
у країнах з унітарним державним устроєм390. 

Бюджетний унітаризм авторка визначає як таку форму внут-
рішніх міжурядових фінансових відносин, основні принципи орга-
нізації яких визначаються центральною владою. Місцевій та регіо-

390 Там само. С. 67–68. 
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нальній владі, зазвичай, приділяється дещо пасивна роль. У рамках 
бюджетного унітаризму центральна влада здійснює активну полі-
тику забезпечення єдиних стандартів суспільних послуг по всій 
території країни, вирівнює фіскальні дисбаланси. 

Миргородська Л. О. констатує, що у багатьох унітарних кра-
їнах у сфері внутрішніх міжурядових фінансових відносин почали 
активно застосовувати окремі принципи бюджетного федералізму. 
Це стосується розмежування між різними рівнями влади витрат i 
компетенції щодо здійснення їх. Центральною владою широко по-
чав використовуватися механізм консультацій з місцевою та регіо-
нальною владою через відповідні асоціації. Розширилася фіскальна 
автономія місцевої i регіональної влади. 

Отже економічна i фінансова децентралізація, нині характер-
на для більшості зарубіжних унітарних країн, сприяла формуванню 
нового змішаного типу внутрішніх міжурядових фінансових відно-
син, що поєднують у собі принципи як бюджетного унітаризму, так 
i бюджетного федералізму. Велика Британія та Японія – унітарні 
держави, відрізняються особливо високою часткою участі нецент-
ральної влади у фінансуванні соціальних витрат. Країни Північної 
Європи: Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія високий ступінь авто-
номності бюджетів різного рівня поєднують з розвинутою систе-
мою їхньої співпраці391. 

Аналізуючи позиції авторки можна дійти висновку, що поси-
лення фінансових позицій місцевої влади вона вважає впроваджен-
ням в унітарних державах деяких принципів бюджетного федералі-
зму. На наш погляд, для уникнення плутанини та неоднозначного 
трактування термінології простіше вказані процеси називати фі-
нансовою децентралізацією (бюджетною податковою тощо). Звер-
немо також увагу, що бюджетний унітаризм авторка визначає як 
форму «внутрішніх міжурядових фінансових відносин». Це викли-
кає, як мінімум, подив, бо вказані відносини не «міжурядові», а 
міжбюджетні (між державним та місцевими бюджетами). 

Деякі наукові дослідження в Україні були безпосередньо 
присвячені міжбюджетним відносинам в унітарній бюджетні сис-
темі України. О. В. Чеберяко здійснено теоретичне обґрунтування 
суті міжбюджетних відносин в умовах державного унітаризму 
України, на основі чого запропоновано уточнення його поняття. 

391 Там само. С. 68–69. 
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Авторка вважає, що під бюджетним унітаризмом необхідно розумі-
ти організацію відносин між державним бюджетом України та міс-
цевими бюджетами, а також між окремими ланками місцевих бю-
джетів на основі єдиних визначених і законодавчо закріплених 
державою принципів, інструментів і методів, які дають змогу поєд-
нати соціально-економічні інтереси центру, місцевих органів влади 
та органів самоуправління, і спрямовані на досягнення єдиних ста-
ндартів суспільних послуг по всій території країни392. Дослідниця 
наголошує, що реалізація курсу на розвиток місцевого самовряду-
вання зумовила необхідність передачі органам місцевого самовря-
дування значних фінансових ресурсів. У зв’язку з цим бюджетний 
унітаризм в Україні поєднується з децентралізованою моделлю 
міжбюджетних відносин, яка передбачає самостійність місцевих 
бюджетів усіх рівнів393. Всіляко підтримуємо висловлену авторкою 
позицію. 

Зазначимо, що концепція бюджетного федералізму широко 
досліджується науковцями у Російській Федерації. Російські дослі-
дники вказують, що положення про те, що в умовах федеративної 
держави міжбюджетні відносини повинні базуватися на принципах 
бюджетного федералізму, підтримане не тільки в науковому сере-
довищі, а й було закріплене в офіційних актах органів державної 
влади, зокрема, ще у Постанові Уряду Російської Федерації у 2001 
році «Про програму розвитку бюджетного федералізму в Російсь-
кій Федерації на період до 2005 року». У науковій літературі спра-
ведливо зазначено, що саме бюджетний федералізм у федеративній 
державі визначає основні вимоги до механізму міжбюджетних від-
носин і принципам їх побудови. А в публікаціях російських дослід-
ників, окрім терміну «бюджетний федералізм», у тому ж значенні 
широко вживають терміни «податково-бюджетний федералізм» чи 
«бюджетно-податковий федералізм», «фіскальний федералізм», 
«бюджетно-фінансовий федералізм»394. 

Незважаючи на те, що у наукових джерелах, опублікованих у 
Російській Федерації, бюджетний федералізм підноситься як най-

392 Чеберяко О. В. Міжбюджетні відносини в унітарній бюджетній сис-
темі України. Автореф. дис. … канд. екон. наук. Київ: Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, 2004. С. 5. 

393 Там само. С. 12. 
394 Шмакова С. А. Теоретические вопросы бюджетного федерализма. 

Сибирский юридический вестник. 2005. № 3. С. 32. 
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прогресивніша, правильна, демократична форма організації між-
бюджетних відносин (на відміну від бюджетного унітаризму), іс-
нують також деякі публікації, що критикують реальний стан функ-
ціонування бюджетної системи в Російській Федерації. Приміром, 
Х. В. Пешкова у своїй монографії з позицій конституційної еконо-
міки вказує на наявність як в чинному законодавстві, так і проєкті 
нового Бюджетного кодексу РФ серйозних обмежень бюджетної і 
фінансової оригінальності суб'єктів Російської Федерації. На її 
думку, такі обмеження суб'єктів Федерації можуть стати стримую-
чим фактором їх фінансово-бюджетного розвитку і загалом розвит-
ку регіональної економіки395. 

Хочу звернути увагу на надзвичайно цікавий погляд, з якого 
авторка аналізує стан міжбюджетних відносин в Російській Феде-
рації – з позицій конституційної економіки. У передмові до видан-
ня сказано: «У Конституції написано, що Російська Федерація є 
федеративною і соціальною державою. «Соціальність» держави 
визначається її фінансуванням соціальних проблем. Ці питання і 
вивчає в Росії конституційна економіка. А «федеративність» дер-
жави визначається самостійними фінансовими повноваженнями 
фінансів регіонів. Це теж конституційна економіка»; «Конститу-
ційна економіка дає змогу залучити конституційні цінності захисту 
людини і всього населення і провести спокійну змістовну дискусію 
з органами влади, що складають бюджет»; «Конституційна еконо-
міка – це методологія боротьби регіонів за справжній конституцій-
ний бюджетний федералізм, що прописаний в тексті Конституції 
Росії»396. 

Незважаючи на те, що у монографії головним чином крити-
кується сучасний стан міжбюджетних відносин у Російській Феде-
рації, звертається увага на тотальну залежність регіонального та 
місцевого рівнів від центрального бюджету, наголошується на «не 
справжності» бюджетного федералізму у Росії, все ж поняття «бю-
джетний унітаризм» зводиться до централізованої моделі міжбю-
джетних відносин.  

Ні для кого не є несподіванкою, що в Україні існують при-
хильники федералізації країни, і зокрема, впровадження у міжбю-

395 Пешкова Х. В. Российское бюджетное законодательство: сочетание 
федерализма и унитаризма (с позиций конституционной экономики). Москва. 
ЛУМ, 2019. С. 3. 

396 Там само. С. 7–9.  
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джетні відносини у рамках бюджетної системи нашої держави так 
званого «бюджетного федералізму». М. М. Трещев стверджує, що в 
Україні федералізм набув негативного сприйняття через призму 
нерозуміння його змісту та правових засад, однак, на його думку, 
розв’язання проблем, пов’язаних з розмежуванням фінансових по-
вноважень, і відповідальності між рівнями влади на умовах еконо-
мічної, політичної доцільності й соціальної справедливості прозо-
ро, ефективно та швидко можна владнати в межах бюджетного 
федералізму397.  

На підставі аналізу визначень бюджетного федералізму, що 
зроблені різними авторами, М. М. Трещев наводить перелік загаль-
них принципів бюджетного федералізму398: територіальна органі-
зація влади має передбачати центральний, регіональний і місцевий 
рівні влади; єдність бюджетної системи, незважаючи на виділення 
декількох рівнів бюджетів; узгодження інтересів центральної влади 
та органів місцевого самоврядування в частині бюджетно-
податкової політики та розмежування видаткових повноважень; 
закріплення за кожним рівнем влади на законодавчому рівні відпо-
відних видаткових повноважень, а також бюджетної відповідаль-
ності; фінансова незалежність кожного рівня влади – законодавче 
закріплення джерел доходів за кожним рівнем бюджетів в обсягах, 
необхідних для фінансування видаткових повноважень; забезпе-
чення вирівнювання доходів усіх ланок бюджетної системи, як за 
вертикальним, так і за горизонтальним розподілами, при недопу-
щенні трансферту додаткових або невикористаних доходів до бю-
джетів вищого рівня; затвердження єдиних для кожного рівня бюд-
жетів прозорих і зрозумілих методів регулювання бюджетної сис-
теми; самостійність і рівноправність кожного бюджету, яка втілю-
ється у самостійності місцевого бюджетного процесу (визначенні 
напрямів використання бюджетних коштів, податковому регулю-
ванні, контролю за виконанням бюджету з боку виконавчих органів 
влади тощо). 

На думку автора, найшвидшим та найефективнішим механі-
змом подолання кризи функціонування інституту вітчизняного 
самоврядування є запровадження моделі бюджетного або фіскаль-
ного федералізму, що дасть змогу створити правові, організаційні і 

397 Трещев М. М. Перспективи впровадження бюджетного федералізму 
в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2015, №1(47). С. 160. 

398 Там само. С. 163–165. 
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економічні механізми для досягнення фінансової незалежності 
місцевих бюджетів, яка необхідна для якісного виконання повно-
важень місцевого самоврядування та забезпечення населення якіс-
ними, своєчасними і доступними публічними послугами. Тре-
щев М. М. зазначає, що, на жаль, питання федералізму, зокрема і 
бюджетного, спливає в українському суспільстві лише в часи по-
ширення негативних явищ в соціально-економічному стані держави 
та часи громадянських потрясінь. Проте, ідеї федералізації України 
дражнять і суспільство, і вітчизняний політикум через недостатню 
обізнаність щодо суті самого феномену федералізму. Більшості 
навіть не спадає на думку, що своєю успішністю США, Німеччина, 
Швейцарія, Австрія, Канада, Австралія та інші федеративні країни 
багато в чому завдячують власне федеративному устрою, що дало 
змогу урахувати культурні, ментальні, мовні, економічні й полі-
тичні відмінності своїх регіонів399. 

Отже на підставі аналізу основних існуючих концепцій між-
бюджетних відносин та власного досвіду наукових досліджень у 
бюджетній сфері маємо змогу стверджувати, що, на наше глибоке 
переконання, в Україні найбільш природною та ефективною струк-
турою бюджетної системи є саме дворівнева (притаманна унітар-
ним державам: державний бюджет та місцеві бюджети). Логічного 
завершення та подальшого розвитку повинна набути фінансова 
децентралізація, яка посилює фінансову спроможність місцевих 
бюджетів, дає їм нові фінансові можливості для якісного задово-
лення публічних інтересів громадян, і зберігає єдність усіх основ-
них засад функціонування унітарної держави. Досвід фінансової 
децентралізації, що здійснювалась в Україні у рамках реформи 
децентралізації влади з 2014 року, довів, що саме такий шлях є 
успішним, підтвердженням чому є тисячі реальних прикладів400. 
Україна повинна всіляко запобігати будь-яким спробам здійснити її 
федералізацію, зокрема шляхом втілення в її міжбюд-жетні відно-
сини принципів так званого «бюджетного федералізму». Вважаємо, 

399 Трещев М. М. Перспективи впровадження бюджетного федералізму 
в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2015. № 1(47). С. 162–
163. 

400 Книга успіхів. Короткі історії про те, як децентралізація впливає на 
життя громад. USAID, Асоціація міст України. Київ, вересень 2020 року. URL: 
https://auc.org.ua/sites/default/files/library/knygauspihiv10web_2.pdf 
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що саме встановлення у державі замість дворівневої трирівневої 
бюджетної системи є реальною загрозою розділення країни.  

Що стосується фінансової децентралізації, то в Україні вона 
почала впроваджуватись у рамках реформи децентралізації влади з 
2014 року та позитивно вплинула на рівень забезпечення фінансо-
вими ресурсами місцевих бюджетів. Отримавши додаткові кошти, 
органи місцевого самоврядування спрямовують їх на нагальні пот-
реби, підвищуючи рівень комфорту та якості життя у громадах.  

Зазначимо, що функції, повноваження, фінансові ресурси та 
відповідальність внаслідок фінансової децентралізації передаються 
з центрального рівня бюджетної системи на місцевий рівень.  

У зв’язку із цим особливої ваги набуває ще один важливий 
принцип побудови бюджетної системи України, що закріплений у 
Бюджетному кодексі – принцип субсидіарності. Його суть у тому, 
що розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими 
бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується на 
необхідності максимально можливого наближення надання гаран-
тованих послуг до їх безпосереднього споживача. Вказаний прин-
цип є характерним для бюджетних систем європейських демокра-
тичних держав, де основною цінністю вважається людина та її пра-
ва. 

Згідно із Бюджетним кодексом (п. 1 ст. 86) «розмежування 
видів видатків... між місцевими бюджетами здійснюється на основі 
принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання 
гарантованих послуг та наближення їх до безпосереднього спожи-
вача». Однак, як зазначає І. О. Луніна401, у разі практичного вико-
ристання положень цієї статті виникають проблеми щодо: застосу-
вання принципу субсидіарності; змісту критерію повноти надання 
послуг; змісту поняття «гарантовані послуги». Принцип субсидіар-
ності відповідно до норм Кодексу – це розподіл видів видатків між 
державним бюджетом і місцевими бюджетами з огляду на необхід-
ність максимально можливого наближення надання гарантованих 
послуг до їх безпосереднього споживача. Водночас, згідно з нор-
мами права європейських країн, що мають давні традиції, застосу-
вання принципу субсидіарності (від латинського subsidiarius – слу-
жити для допомоги, призначатися для допомоги) означає не тільки 

401 Розвиток бюджетної децентралізації в Україні: наук. доповідь / за 
ред. І. О. Луніної; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування 
НАН України». Київ, 2016. С. 14. 
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наближення до споживача, але й те, що влада вищого рівня тільки 
тоді може надавати допомогу, або брати на себе функції органів 
влади нижчого рівня, коли можливості останніх є недостатніми для 
виконання цих функцій. На думку І. О. Луніної, принцип субсиді-
арності означає, що завдання мають належати до компетенції орга-
нів влади вищого рівня лише в тому разі, коли вони можуть вико-
нуватися там ефективніше (з економічного і (або) політичного 
погляду). 

Свій особливий погляд на принцип субсидіарності вислов-
лює Н. Р. Малишева. Вона зазначає, що у доктринальних джерелах 
принцип субсидіарності часто називають інструментом децентралі-
зації влади, що, на її думку, є правильним лише частково, оскільки, 
з іншого боку, цей принцип, визначаючи масштаб проблеми, може 
адресувати її розв’язання й до виключної компетенції найвищого (в 
масштабах держави – загальнонаціонального) рівня, тобто сприя-
тиме централізації деяких повноважень. Але й це ще не все. В 
останні роки в деяких західних дослідженнях принцип субсидіар-
ності тлумачиться не лише у його вертикальному, а й у горизонта-
льному зрізі, що передбачає оцінку доцільності розподілу повно-
важень між різними управлінськими ланками одного рівня. Загалом 
загальноприйнятного визначення цього принципу немає. У літера-
турі згадується, що в розпал дискусії щодо змісту відповідного 
принципу тодішнім головою Єврокомісії Жаком Делором була 
навіть запропонована винагорода тому, хто дасть найбільш вдале 
визначення цього принципу. Однак до цього часу нагорода ще не 
знайшла свого героя402. 

Субсидіарність у державній політиці розподілу повноважень 
сьогодні зафіксована й низкою правових актів України. Так, Зако-
ном «Про засади державної регіональної політики» серед принци-
пів державної регіональної політики прямо названа субсидіарність, 
яка цим актом тлумачиться як передача владних повноважень на 
найнижчий рівень управління для найефективнішої реалізації (п. 5 
частини першої ст. 3). Серед основних принципів реорганізації 
державної влади згадується субсидіарність і Концепцією реформу-

402 Малишева Н. Р. Європейський принцип субсидіарності та децентра-
лізація управління в сфері охорони довкілля в Україні. Правова держава. Ви-
пуск 28. К.: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2017. 
С. 267. 

- 318 - 

                                                 



вання місцевого самоврядування та територіальної організації вла-
ди в Україні403. 

Як зазначає Ткачук А. Ф., проведений науковцями аналіз ба-
зових підходів до децентралізації засвідчив404: 1) держава може 
здійснювати децентралізацію влади в інтересах населення на підс-
таві закону, передаючи частину повноважень органів виконавчої 
влади органам місцевого самоврядування; 2) децентралізація пов-
новажень має відбуватись з урахуванням принципу субсидіарності, 
тобто так, аби передавати повноваження на максимально близький 
до громадянина рівень управління, здатний виконати це повнова-
ження ефективніше за інші органи; 3) передача повноважень від 
органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування 
вищого рівня адміністративно-територіального устрою на нижчий 
рівень має бути забезпечена передачею необхідних для цього ресу-
рсів і наданням права органу місцевого самоврядування приймати 
рішення щодо переданих повноважень, враховуючи місцеві особ-
ливості. До того ж, децентралізація завжди супроводжується поси-
ленням спроможності органів місцевого самоврядування через 
укрупнення адміністративно-територіальних одиниць, або через 
створення міжмуніципальних об’єднань. 

Водночас дослідники питань фінансової децентралізації звер-
тають увагу на те405, що у працях українських і зарубіжних учених 
не існує єдиного підходу до розуміння змісту поняття «фінансова 
децентралізація». Кожен із них пропонує окремі аспекти суті про-
цесу в умовах суспільно-політичних трансформацій. Аналіз науко-
вих джерел дає змогу зазначити, що позиції фахівців щодо суті та 
змісту фінансової децентралізації є неоднозначними. Загалом це 
розглядається як процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і 
відповідальності за їх використання між центральними і локальни-
ми рівнями управління. Також стверджується, що у зарубіжній 

403 Там само. С. 267. 
404 Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація: практ. посіб-

ник / Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні – 
DESPRO». Київ: ТОВ «Софія», 2012. С. 7–8. 

405 Соколова О. М., Ковальчук А. В. Теоретичні засади фінансової де-
централізації в умовах реформування системи державного управління // Віс-
ник Національної академії державного управління при Президентові України. 
Серія: «Державне управління». 2016. № 4. С. 119, 122. 
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літературі термін «фінансова децентралізація» є еквівалентним 
терміну «фіскальна децентралізація». 

І. Б. Заверуха, характеризуючи процеси децентралізації у 
бюджетній сфері та опираючись на світовий досвід, використовує 
термін «фіскальна децентралізація»406, зміст якої розкриває через 
три аспекти: децентралізацію видатків – тобто надання місцевому 
самоврядуванню фінансових ресурсів на виконання завдань і функ-
цій; децентралізацію доходів – закріплення за місцевим самовряду-
ванням переліку власних доходів, достатніх для належного і якіс-
ного виконання встановлених для відповідного рівня місцевого 
самоврядування завдань і функцій та право самостійно встановлю-
вати їх розміри; процесуальну і організаційну самостійність – право 
самостійно, під відповідальність органів, посадових осіб місцевого 
самоврядування формувати, затверджувати, виконувати фінансові 
плани, кошториси, бюджети, забезпечувати звітність і контроль 
тощо. 

На думку Н. Ю. Пришви, точніше відображає процеси, що 
тривають у сучасній фінансовій системі України, термін «фінансо-
ва децентралізація», оскільки зміни в бюджетній системі нашої 
держави належить розглядати в комплексі зі змінами у податковій 
системі407.  

Існують також інші підходи науковців щодо застосування 
термінології щодо децентралізаційних процесів. Зауважимо, що 
іноді терміни «фінансова» та «бюджетна» децентралізація застосо-
вуються як синоніми. Деякі фахівці зазначають, що «підходи до 
розуміння фінансової (бюджетної) децентралізації вітчизняними 
дослідниками охоплюють багаторівневі фінансові відносини з по-
зицій економічної ефективності та цілковитого задоволення потреб 
місцевих громад і відображають нагальну потребу у фінансовій 
самостійності органів місцевого самоврядування, розширення їхніх 

406 Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та пер-
спективи України / О. Бориславська, І. Заверуха, Е. Захарченко та ін.; Центр 
політико-правових реформ. Київ: Москаленко О. М., 2012. С. 129–130.  

407 Пришва Н. Ю. Правове регулювання бюджетної системи в умовах 
фінансової децентралізації // Юридичний журнал. 2016. № 1–2 (162–164). 
С. 29. 
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прав і компетенцій, підвищення ефективності розв’язання завдань, 
пов’язаних із місцевими потребами»408.  

Саме розподіл фінансово-правових компетенцій, як вказує 
Т. В. Куценко409, і визначає модель організації міжбюджетних від-
носин між органами публічної влади на рівні вертикальних відно-
син: щодо розподілу відповідальності за регулювання, адміністру-
вання і фінансування суспільних послуг, щодо закріплення та пере-
розподілу джерел доходів у вигляді податків, зборів і трансфертних 
платежів між бюджетами різних рівнів влади, а також на рівні го-
ризонтальних відносин: із приводу об’єднання коштів бюджетів 
одного рівня задля спільного фінансування суспільних благ, надан-
ня фінансової допомоги та реалізації інших форм міжмуніципаль-
ної або міжрегіональної кооперації. В такому контексті термін «фі-
нансова децентралізація» виглядає синонімічним термінам «бю-
джетна децентралізація» або «фіскальна децентралізація» («fiscal 
decentralization»), що почав використовуватися у зарубіжній літера-
турі з публічних фінансів ще в останній чверті ХХ ст. У вітчизня-
ній економічній літературі можна знайти різні визначення бюджет-
ної децентралізації. Загалом термін «фіскальна децентралізація», на 
думку Т. Ф. Куценко, можна інтерпретувати як процес передачі 
прав, компетенції та відповідальності в бюджетній сфері від 
центральних органів державної влади на користь квазінезалежних 
(тобто ієрархічно непідконтрольних центральному урядові) субна-
ціональних органів публічної влади. Конкретні напрями фіскальної 
децентралізації полягають у: 1) закріпленні за субнаціональним 
рівнем виключних функцій і прав щодо надання суспільних послуг 
2) визначення податкової бази та установлення податкових ставок, 
3) здійснення бюджетних запозичень410.  

Зазначимо, що у науковій літературі вказані процеси децент-
ралізації визначаються й іншими термінами, кожен з яких є специ-
фічним, але використовується як відображення децентралізації у 

408 Соколова О. М., Ковальчук А. В. Теоретичні засади фінансової де-
централізації в умовах реформування системи державного управління // Віс-
ник Національної академії державного управління при Президентові України. 
Серія: «Державне управління». 2016. № 4. С. 119. 

409 Антикризове управління національною економікою: монографія / 
І. Малий, І. Радіонова, Л. Ємельяненко та ін.; за заг. ред. І. Малого. Київ: 
КНЕУ, 2017. С. 243.  

410 Там само. С. 243.  
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фінансовій сфері: бюджетна децентралізація, бюджетно-податкова 
децентралізація, децентралізація фінансової системи, децентраліза-
ція бюджетної системи, децентралізація податкової системи, деце-
нтралізація у бюджетній, податковій сферах тощо. Існують розбіж-
ності у застосуванні термінів у вказаній сфері, особливо поміж 
фахівцями у галузі фінансового (податкового, бюджетного) права, 
економіки, державного управління).  

Документом, що започаткував реформу фінансової децентра-
лізації в Україні, стала схвалена у 2014 році Концепція реформу-
вання місцевого самоврядування та територіальної організації вла-
ди в Україні411. Метою Концепції було визначення напрямів, меха-
нізмів і строків формування ефективного місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організації влади для створення і підтримки 
повноцінного життєвого середовища для громадян, надання висо-
коякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів 
прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сфе-
рах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів 
держави та територіальних громад. 

Пізніше було прийнято Закон України «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відно-
син» від 28 грудня 2014 р.412 та «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо пода-
ткової реформи»413, якими було внесено зміни і доповнення, спря-
мовані на збільшення надходжень фінансових ресурсів до місцевих 
бюджетів. Після цього було ухвалено ще низку законодавчих змін, 
спрямованих на вдосконалення як бюджетного, так і податкового 
законодавства. 

Найважливішими законодавчими актами, за допомогою 
яких здійснюється правове регулювання місцевих фінансів в 
Україні, є Конституція України, Бюджетний кодекс та Закон 

411 Концепція реформування місцевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади в Україні: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 01.04.2014 р. № 333-р. URL: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/ 
show/333-2014-р  

412 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 
міжбюджетних відносин: Закон України від 28.12.2014 р. № 79-VIII. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-19/page  

413 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких зако-
нодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 
28.12.2014 р. № 71-VIII. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19 
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України «Про місцеве самоврядування в Україні». Останній вста-
новлює (ст. 61 Закону), що самостійність місцевих бюджетів га-
рантується власними та закріпленими за ними на стабільній осно-
ві законом загальнодержавними доходами, а також правом самос-
тійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів 
відповідно до закону414. Якщо раніше вказана норма була просто 
декларативною, то натепер можна констатувати, що з 2014 року 
багато було зроблено законодавчих змін для наповнення її реаль-
ним змістом.  

В основі правового регулювання місцевих фінансів у країнах 
Європейського Союзу лежить Європейська Хартія місцевого само-
врядування415. Стаття 9 «Фінансові ресурси органів місцевого са-
моврядування» Хартії містить положення, які повинні слугувати 
орієнтиром для нормотворців країн ЄС та інших країн, для яких 
євроінтеграція є одним із основних пріоритетів. Зміст положень у 
такому: органи місцевого самоврядування в рамках національної 
економічної політики мають право на власні адекватні фінансові 
ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх 
повноважень; обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самов-
рядування відповідає функціям, передбаченим конституцією або 
законом; принаймні частина фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування формується з місцевих податків та зборів, розмір 
яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону; 
фінансові системи, які складають підґрунтя ресурсів органів місце-
вого самоврядування, мають достатньо диверсифікований і підви-
щувальний характер і повинні забезпечувати можливість приводи-
ти наявні ресурси, наскільки це можливо, відповідно до реального 
зростання вартості виконуваних ними завдань; захист фінансово 
слабших органів місцевого самоврядування передбачає запрова-
дження процедур бюджетного вирівнювання, або аналогічних за-
ходів із метою подолання наслідків нерівномірного розподілу по-
тенційних джерел фінансування і фінансового тягаря, який вони 
повинні нести. Такі процедури або заходи не завдають шкоди пов-
новаженням, які органи місцевого самоврядування можуть здійс-

414 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 
21.05.1997 р. № 280/97-ВР (з наст. змінами). URL: http:// zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80  

415 Європейська Хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036  
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нювати в межах власної компетенції; органи місцевого самовряду-
вання інформуються відповідним чином про порядок виділення їм 
перерозподілених ресурсів; за можливості дотації органам місцево-
го самоврядування призначаються не для фінансування конкретних 
проєктів, надання дотацій не скасовує основоположну свободу 
органів місцевого самоврядування проводити свою політику в ме-
жах власної компетенції; для здійснення позик інвестиційного ка-
піталу органи місцевого самоврядування мають доступ до націона-
льного ринку капіталу в межах закону. Кожна держава, що гаран-
тує місцеве самоврядування, окреслює його систему, а також його 
матеріальну і фінансову основу у Конституції та відповідних  
законах. 

На наш погляд, вказані положення є хорошим орієнтиром у 
процесі реформування законодавства, за допомогою якого здійсню-
ється правове регулювання місцевих фінансів, і в Україні яка оста-
точно обрала шлях європейської інтеграції.  

Розвиток у державі не тільки центру, а й регіонів, завжди бу-
ло на часі в Україні. Надзвичайно важливим є те, що 05 лютого 
2015 р. було прийнято Закон України «Про засади державної регіо-
нальної політики»416. Мета закону – створення законодавчої основи 
для реалізації нової державної регіональної політики, яка повинна 
охоплювати значно більше коло питань, ніж просто підтримка регі-
онального розвитку. 

Закон визначає основні правові, економічні, соціальні, еко-
логічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональ-
ної політики як складової частини внутрішньої політики України. 
Він містить окремий розділ IV – «Фінансове забезпечення держа-
вної регіональної політики», де встановлено, що фінансове забез-
печення державної регіональної політики здійснюється відповідно 
до Бюджетного та Податкового кодексів України, а механізмами 
фінансування державної регіональної політики є: міжбюджетні 
трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам; 
об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів 
регіональної політики, державних та приватних партнерів за 
принципами здійснення державно-приватного партнерства, між-
народних інституцій; капітальні видатки державного бюджету; 
державні цільові програми, зокрема програми подолання депре-

416 Про засади державної регіональної політики: Закон України від 
05.02.2015 р. № 156-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19 
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сивності територій; угоди щодо регіонального розвитку; програми 
і заходи, зокрема інвестиційні програми (проєкти), що реалізу-
ються коштом державного фонду регіонального розвитку. Джере-
лами фінансування державної регіональної політики є: кошти 
Державного бюджету України, зокрема державного фонду регіо-
нального розвитку; кошти місцевих бюджетів; благодійні внески; 
кошти міжнародних організацій; кошти з інших джерел, не забо-
ронених законодавством. Фінансування регіонального розвитку 
коштами державного фонду регіонального розвитку може здійс-
нюватися на умовах інвестування, за умови надання гарантій, на 
безповоротній основі у вигляді грантів. Законом також визначено 
принципи фінансування регіонального розвитку, а також встанов-
лено, що державна підтримка регіонального розвитку коштом 
Державного бюджету України, зокрема, коштами державного 
фонду регіонального розвитку, здійснюється відповідно до Бю-
джетного кодексу України. До речі, визначення меж регіонально-
го розвитку шляхом прийняття закону про засади державної регі-
ональної політики було передбачено Порядком денним асоціації 
Україна – ЄС. 

Зазначимо, що наповнення бюджетів завжди було вкрай важ-
ливим завданням української держави. Основними доходами бю-
джетів є податки, тому завжди на часі є пошук такої оптимальної 
моделі податкової системи, яка б дала змогу платникам, дотримую-
чись законодавства, сплачувати податки у повному обсязі, що 
сприяло б збільшенню бюджетних надходжень. Однак зауважимо, 
що якщо податки, їх розмір, строки сплати та порядок справляння 
регулюються Податковим кодексом України, то розподіл надхо-
джень від них між різними ланками бюджетної системи врегульо-
ваний нормами Бюджетного кодексу України.  

На необхідності забезпечення реальної фінансової самостій-
ності місцевих бюджетів, їх наповнення достатніми ресурсами 
впродовж усього періоду існування України як незалежної держави 
наголошували як науковці, так і практики. Фінансовій системі ко-
лишнього СРСР була притаманна централізація фінансових ресур-
сів, яка потім перейшла у спадок незалежній Україні (хоча, безсум-
нівно, її ступінь був набагато нижчим). Важливо, що сьогодні фі-
нансова децентралізація просувається доволі успішно, підтвер-
дженням чого є існування відповідної законодавчої бази та реальні 
практичні кроки у цьому напрямі. 
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Аналіз недавнього минулого української держави свідчить, 
що проблема перерозподілу фінансових ресурсів і бюджетних пов-
новажень традиційно залишається актуальною з часу відновлення 
незалежності України. Для консолідації фінансових ресурсів у 
державному бюджеті в Україні була сформована централізована 
модель акумуляції та розподілу бюджетних коштів. Вона значно 
звузила фінансові можливості місцевих органів влади та пригнічу-
вала їх ініціативу в бюджетно-податковій політиці. Зокрема, вона 
обумовила низьку зацікавленість органів місцевої влади у форму-
ванні сприятливого інвестиційного клімату в регіоні та активізації 
економічної діяльності417. Цими факторами значною мірою і була 
зумовлена нагальна необхідність фінансової децентралізації. 

Основоположником ідеї фіскальної (фінансової) децентралі-
зації вважається американський економіст Ч. Тібу. На його думку, 
саме фіскальна децентралізація дає змогу субнаціональним органам 
управління отримувати автономію щодо фінансування і забезпе-
чення населення суспільними товарами і послугами. Натепер най-
частіше виділяють два типи моделей фіскальної децентралізації – 
конкурентну (або децентралізовану) та кооперативну. Класичними 
прикладами конкурентної моделі є американська, а кооперативної – 
німецька модель. Конкурентна модель передбачає надання повно-
важень оподаткування різним рівням влади відповідно до розподі-
лу їх функцій. У цій моделі також визнається високий ступінь фі-
нансової незалежності та самостійності регіональної влади. Для 
кооперативної моделі характерна порівняно ширша участь регіона-
льної влади у перерозподілі національного доходу і макроекономі-
чної стабілізації, що сприяє більш тісній бюджетній співпраці регі-
ональних і центральних державних структур, а також підвищена 
роль регіональної влади у системі розподілу податкових доходів, 
зокрема й національних, та активна політика горизонтального бю-
джетного вирівнювання418.  

417 Молдован О. О. Державні фінанси України: досвід та перспективи 
реформ: монографія. Київ: НІСД, 2011. С. 189–190. 

418 Онищенко В. О., Бондаревська О. Н. Зарубіжний досвід формування 
сучасних моделей фіскальної децентралізації // Фінансова безпека в системі 
забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи: 
матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 26–28 травня 2016 р.). 
Полтава: ПолтНТУ, 2016. С. 186.  
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Децентралізація влади у країнах ЄС, разом з упорядкуванням 
взаємовідносин між політичними та адміністративними структура-
ми, також передбачає процеси бюджетної децентралізації. Отже, 
один процес без іншого відбуватись не може. Головною метою 
зазначених процесів є формування такої моделі міжбюджетних 
відносин, яка дасть змогу якнайкраще забезпечувати населення 
місцевими суспільними благами та послугами щодо їх доступності 
та якості, тобто формувати умови для підвищення рівня життя як 
на окремих територіях, так і загалом в Україні. У процесі децентра-
лізації здійснюється перерозподіл повноважень (прав та обов’язків) 
або між органами влади одного рівня (горизонтальна децентраліза-
ція), або між центральною та місцевою владою (вертикальна децен-
тралізація)419. 

Дослідники питань децентралізації бюджетних систем, зде-
більшого, сходяться на думці, що це явище є позитивним. Позиція 
вченого-економіста Й. М. Бескида зводиться до того, що децентра-
лізована бюджетна система, в якій рішення приймаються на різних 
рівнях, ефективніша. У такій системі співвідношення між рівнем 
оподаткування, а також між якістю та кількістю наданих бюджет-
них послуг згодом «підлаштовується» під інтереси й переваги на-
селення різних адміністративно-територіальних одиниць, унаслідок 
чого кожна гривня, що надходить у вигляді податків, починає при-
носити суспільству та громадянам більшу користь. Органи місце-
вого самоврядування мають точнішу інформацію про локальні пе-
реваги та потреби і спроможні виробляти й перерозподіляти су-
спільні блага з більшою економічною ефективністю, що зрештою, 
сприяє підвищенню ефективності державного сектору, скороченню 
бюджетного дефіциту та економічному зростанню420. Водночас 
треба зауважити, що недоліки та деякі негативні наслідки децент-
ралізації бюджетних систем також аналізуються у вітчизняній та 
зарубіжній науковій літературі, і деякі із них, на наш погляд, мають 
раціональну основу. 

419 Антикризове управління національною економікою: монографія / 
І. Малий, І. Радіонова, Л. Ємельяненко та ін.; за заг. ред. І. Малого. Київ: 
КНЕУ, 2017. С. 242.  

420 Бескид Й. М. Теоретичні засади бюджетної децентралізації: норма-
тивна та позитивна теорія бюджетного федералізму // Світ фінансів. 2007. 
№ 4 (13). С. 120.  
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Як зазначають науковці421, фіскальна децентралізація – чи не 
найскладніший аспект децентралізації публічної влади. Вона є сво-
єрідним мірилом: рівня демократичності та компетентності публіч-
ної адміністрації; адекватності політичної системи до суспільних 
очікувань; рівня довіри до місцевих органів влади та рівня сприй-
няття державною владою потреб суспільства загалом і окремих 
громадян зокрема; якості контролю у публічній сфері та відповіда-
льності; зрештою, вона є оцінкою адекватності системи публічної 
адміністрації України та територіального устрою держави. До того 
ж, існує низка соціально-психологічних, ментальних та культурних 
особливостей, які дають змогу або не дають змоги децентралізува-
ти фінансові ресурси в державі. 

Аналізуючи зарубіжні наукові джерела, дослідники доводять, 
що ступінь фіскальної децентралізації можна кількісно і якісно 
оцінити. Основними критеріями оцінки її рівня вважають422: спів-
відношення показників видатків місцевого самоврядування (місце-
вих бюджетів) до публічних видатків; обсяг видатків місцевих бюд-
жетів до ВВП; частка власних доходів у структурі доходів терито-
ріальних громад; обсяг міжбюджетних трансфертів, зокрема, дота-
цій вирівнювання в структурі доходів місцевих бюджетів. Виділя-
ються й інші критерії, зокрема: рівень зайнятості в публічному 
секторі; рівень доходів місцевого самоврядування порівняно з до-
ходами державного бюджету; обсяг податкових доходів порівняно 
із загальним показником податкових доходів у державі; стану та 
якості майна, що перебуває у власності територіальних громад, 
тощо. Якісний критерій оцінки фінансової децентралізації стосу-
ється контрольно-наглядових механізмів, що забезпечують закон-
ність фінансових повноважень органів місцевого самоврядування, а 
отже, у такий спосіб забезпечують самостійність і незалежність 
самоврядування. 

Керуючись вказаними критеріями, виділяються три моделі 
фінансового забезпечення місцевого самоврядування423: 1) скан-

421 Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та пер-
спективи України / О. Бориславська, І. Заверуха, Е. Захарченко та ін.; Центр 
політико-правових реформ. Київ: Москаленко О. М., 2012. С. 129. 

422 Там само. С. 130–131. 
423 Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та пер-

спективи України / О. Бориславська, І. Заверуха, Е. Захарченко та ін.; Центр 
політико-правових реформ. Київ: Москаленко О. М., 2012. С. 131–132. 
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динавська модель, де місцеві податки сягають від 10 % до 20 % 
ВВП і 20–50 % усіх податків. Серед країн, які можна зарахувати до 
цієї моделі, – Швеція, Данія, Фінляндія; 2) латинська модель, де 
обсяг місцевих податків сягає 4–6 % ВВП і складає близько 20 % 
усіх податків. Ці показники характерні для Італії, Франції, Іспанії; 
3) ганноверська модель, де місцеві податки сягають 1–2 % ВВП і 
складають близько 4–5 % усіх податків. Це властиво для Німеччи-
ни, Великої Британії, Нідерландів, Польщі. 

У науковій літературі наголошується424, що для оцінки сту-
пеня бюджетно-фінансової децентралізації використовують показ-
ник частки регіональних (місцевих) рівнів управління у доходах і 
видатках консолідованого бюджету. У більшості країн світу ці по-
казники зростають. Відносно стабільною залишається ситуація у 
невеликій групі країн (Данії, Бельгії, Німеччині, Нідерландах), у 
деяких країнах частка бюджетів місцевих органів підвищувалась (в 
Іспанії, Португалії, Італії, Франції, Люксембурзі), а в деяких зни-
жувалась (у країнах ЦСЄ, Швеції, Швейцарії, Великій Британії). 
Відносне зниження частки місцевих видатків у країнах ЦСЄ не 
може розглядатися як послаблення децентралізації, більшою мірою 
воно пояснюється принциповими змінами розрахунків. Що стосу-
ється країн Західної Європи, то воно пояснюється або звуженням 
державного сектора (наприклад, внаслідок приватизації муніципа-
льної власності), або скороченням суспільних видатків.  

Дослідники досвіду країн – нових членів ЄС зауважують425, 
що вимоги децентралізації влади і фінансової відповідальності та 
передачі їх органам субнаціонального рівня з’явилися в країнах 
Центральної та Східної Європи доволі давно. В Угорщині у 1970–
1980 роках проводилися експерименти з децентралізації влади, 
об’єднання місцевих органів влади і запровадження регіональних 
підходів до надання суспільних послуг. Хоча ці експерименти на 
їхніх початкових етапах не мали особливого успіху, проте згодом, 
на початку 1990-х років, нагромаджений досвід дав змогу успішно 
завершити процес децентралізації влади під час перехідного періо-

424 Шевченко О. В. Бюджетно-фінансова децентралізація у контексті 
підвищення ефективності управління регіонами. URL: http:// old.niss.gov.ua/ 
monitor/april08/9.htm  

425 Деркач М. І. Теоретичні аспекти формування сучасної моделі фіска-
льної децентралізації // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: «Еко-
номіка». 2010. Вип. 4 (2). С. 63–64. 
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ду в Угорщині. У деяких центральноєвропейських країнах відбула-
ся переуступка державних видатків. У Чехії управління лікарнями 
було передано регіональній владі, повноваження щодо освіти, охо-
рони здоров’я, шляхів були передані субнаціональній владі у 
Польщі, а в Угорщині – відносно освіти.  

Економічну ефективність децентралізованої бюджетної сис-
теми доводить і досвід однієї з найдинамічніших економік Євро-
пи – Словаччини426, яка, як і Україна, менш ніж два десятиліття 
назад взагалі не мала інститутів місцевого самоуправління, а фі-
нансові ресурси і більшість повноважень концентрувалися на рівні 
державної влади. Централізована система мала наслідком асимет-
ричність розподілу ресурсів між різними регіонами, інертність еко-
номічної політики місцевої влади, низьку ефективність викорис-
тання бюджетних коштів, лобізм та високий рівень корупції. Після 
створення незалежної Словацької республіки країна переглянула 
співвідношення розподілу повноважень, відповідальності та фінан-
сів між різними рівнями влади. Завдяки комплексу реформ, місцеве 
самоврядування отримало реальну владу і достатні фінансової ре-
сурси для своєї діяльності, що сприяло значному підвищенню ефе-
ктивності бюджетної системи. Це дало змогу відчутно мінімізувати 
комплекс названих вище проблем та створити умови для якісного 
динамічного економічного підйому країни. На мікрорівні децент-
ралізація сприяла значному покращенню якості публічних послуг 
(не тільки в столиці, а й регіонах), соціально-економічного стану 
міст та селищ, розвитку депресивних регіонів, зростанню кількості 
робочих місць та, відповідно, уповільнення міграційних процесів, 
обумовлених економічними факторами.  

Але належить наголосити на тому, що з вибором моделі де-
централізації українські реформатори, враховуючи успішний дос-
від подібних реформ розвинутих країн, погодились, що польська 
модель децентралізації є найбільш наближеною до українських 
реалій і досвід польських реформ може бути найкориснішим для 
проведення реформ в Україні. Після підписання у Варшаві 
07 грудня 2014 р. Меморандуму про співпрацю між Україною та 
Польщею з підтримки реформи місцевого самоврядування, коман-

426 Молдован О. О. Бюджетна децентралізація: досвід ефективної рефо-
рми Словаччини для України // Вісник Донецького національного університе-
ту. Серія В: «Економіка і право». 2011. Вип. 2. С. 138. 
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да польських експертів та відомих реформаторів була задіяна в 
процесі децентралізації427.  

Наведемо деякі результати фінансової децентралізації в 
Україні з 2014 по 2021 рік, оприлюднені Міністерством розвитку 
громад та територій України (станом на 09 квітня 2021р.)428. Частка 
власних доходів місцевих бюджетів (загальний фонд) у ВВП Укра-
їни у 2014 році сягала 5,1 %, у 2015 – 5,1 %, у 2016 – 6,2 %, у 2017 – 
6,5 %, у 2018 – 6,6 %, у 2019 – 6,8 %, у 2020 – 6,9 %, а у 2021 році 
прогнозується 7,3 %.  

Підсумовуючи, хотілося б наголосити, що фінансова децент-
ралізація є основою реформи децентралізації влади. Надзвичайно 
важливим для її остаточного втілення є раціональне використання 
позитивного світового досвіду та виправлення вже допущених по-
милок та прорахунків.  

Водночас зауважимо, що децентралізація фінансових ресур-
сів з загальнодержавного на місцевий рівень не повинна призвести 
до послаблення центральної влади в питаннях оборони, зовнішньої 
політики, національної безпеки тощо. Україна була, є і повинна 
бути унітарною державою. Баланс повноважень та наявність фінан-
сових ресурсів для їх здійснення як центральної влади, так і місце-
вого самоврядування повинен убезпечити Україну від прихованої 
чи реальної федералізації. Децентралізація повинна об’єднати всі її 
регіони у досягненні загальнодержавних цілей на основі вільного 
розвитку та поліпшення фінансового стану окремих територій з 
урахуванням їх специфічних особливостей.  
 

 
 
 
 

427 Крат М., Софій О. Порівняльний аналіз процесу децентралізації 
України та Польщі: аналітична записка. URL: http://dialog.lviv.ua/wp-
content/uploads/2017/10/Porivnyalniy-analiz-protsesu-detsentralizatsiyi-Ukrayini-
ta-Polshhi.pdf  

428 Моніторинг реформи місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади станом на 09 квітня 2021 р. Міністерство розвитку громад та 
територій України. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/ 
710/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B
8%D0%BD%D0%B3_09.04.2021.pdf  
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3.5. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 
 

 
Сучасний світ вимагає від Української держави зміцнення 

зусиль задля забезпечення демократичного розвитку та досягнення 
задекларованих високих цілей, що прописані в Основному законі 
держави та в Угоді про асоціацію між Україною, з одного боку, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії та їхніми державами-членами, з іншого, яку Україна 
підписала у 2014 році.  

Варто підкреслити, що важливим елементом по справжньому 
продуктивного, якісного державного управління та його адаптації 
до європейських стандартів є дотримання таких принципів як: 
верховенства права, забезпечення рівності всіх перед законом, 
повага прав та свобод людини і громадянина, спрощення механізму 
надання якісних послуг населенню. Реалізацію демократичних 
принципів урядування в державі покладено на державну службу – 
основний елемент системи державного управління. Від 
професіоналізму, професійної підготовки державних службовців, 
прозорості дій державних службовців залежить ступінь реалізації 
законних інтересів громадян, авторитет держави, сталий розвиток 
країни та її конкурентоспроможність на міжнародній арені. 

Підвищення ефективності державного управління за сучас-
них умов неможливе без забезпечення професійної підготовленості 
державних службовців, без оволодіння ними знаннями за спеці-
альностями управлінської спрямованості, а також підвищення 
компетентності з широкого кола питань соціально-правового ха-
рактеру. Це зумовлює теоретичну важливість і практичну цінність 
правового дослідження проблем регулювання й організації пере-
підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців429. 

Натепер існує мало наукових праць, щодо дослідження пи-
тання перепідготовки та підвищення кваліфікації державних служ-

429 Інституційне забезпечення кадрової політики у публічному 
управлінні: місія, роль та місце Національної академії державного управління 
при Президентові України. Ю. В. Ковбасюк, А. І. Семенченко, Ю. П. Сурмін 
та ін. Київ: НАДУ, 2015. С. 69–70. 
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бовців. Суть зазначеної проблеми є в тому, що правове регулю-
вання професійної підготовки державних службовців реалізується 
різними галузями права, зокрема трудового, адміністративного 
тощо. 

Норми права в нашій державі зачіпають важливі сторони 
кадрових відносин в державі та суспільстві. Особливу роль ці 
норми відіграють у регулюванні питань щодо підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. 
В період становлення якісної вітчизняної служби їх варто 
розглядати як частину стратегії держави, що скерована на правове 
забезпечення ефективного функціонування інституту державної 
служби. 

Слушно зазначає Т. П. Мороз: «правове регулювання 
базується на законодавчих та нормативно-правових актах, термінах 
і визначеннях, тобто на чіткому, єдиному розумінні предмета 
регулювання – професійної підготовки державного службовця. Але 
окремі правові норми, які регулюють це питання, мають колізійну 
правову природу, відображають відсутність єдиної дефінітивної 
основи. Зважаючи на те, що забезпечення ефективності функці-
онування державної служби професійними кадрами є сьогодні 
однією з найгостріших проблем у державі, не можна не визнати, що 
питання підвищення кваліфікації кадрового складу державних 
органів, удосконалення правового регулювання професійної 
підготовки державних службовців є актуальним»430. Водночас Цілі 
сталого розвитку України на період до 2030 року передбачають 
забезпечення всеохопної і справедливої якісної освіти та 
заохочення можливості навчання впродовж усього життя для 
всіх431. 

Одним з нормативно-правових актів України щодо регулю-
ють питання підвищення кваліфікації державних службовців є За-
кон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889, 
а саме ст. 48, яка визначає, що державним службовцям створюють-
ся умови для підвищення рівня професійної компетентності шля-

430 Мороз Т. П. Удосконалення механізму правового регулювання 
професійної підготовки державних службовців. Науковий вісник публічного та 
приватного права. 2018. Випуск 4. Том 2. С. 252. 

431 Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ 
Президента України від 30.09.2019 р. № 722/2019. URL. https://zakon.rada. 
gov.ua/laws/show/722/2019 
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хом професійного навчання, яке проводиться постійно. Підвищення 
рівня професійної компетентності державних службовців прово-
диться впродовж проходження служби, а підвищення кваліфікації – 
не рідше одного разу на три роки432.  

Навчання ґрунтується на освітньо-професійних програмах 
підготовки та перепідготовки, а також на професійних програмах 
підвищення кваліфікації державних службовців як першій 
складовій системи.  

Професійна діяльність, здійснювана на основі спеціальних 
теоретичних знань і практичних навичок, набутих під час 
підготовки, – це істотна ознака державної служби. Ефективність 
державної служби визначається і крізь призму реалізації визна-
чених цілей і завдань, залежить від професійного рівня державних 
службовців. Під час аналізу професійної діяльності держслуж-
бовців необхідно пам’ятати, що їхня професійна діяльність 
визнається якісною, тобто успішною, тільки тоді, коли діяльність, і 
професійна підготовка державного службовця позитивно оцінені. 
Від того, наскільки якісно державний службовець пройшов 
професійну підготовку, залежить і рівень його професійних знань. 
Успіх у професійній діяльності зумовлений максимальною 
збалансованістю об’єктивних і суб’єктивних показників, 
основними, безумовно, є рівень професійної підготовки, рівень 
професійної освіти, професійні знання та навички, необхідні для 
виконання посадових обов’язків. Професійна підготовка 
державного службовця є основним компонентом його навчання433. 

Професійна підготовка покликана формувати у державного 
службовця цілісну систему знань, умінь і навичок, а також дає йо-
му початковий досвід самостійної професійної діяльності. Профе-
сійна підготовка формує у працівника, який починає службову 
діяльність, початковий рівень кваліфікації, необхідний для здійс-
нення функції відповідно до посадових обов’язків. 

У разі, якщо професійна підготовка здійснювалася відповід-
но до освітньої програми, яка має державну акредитацію, кваліфі-
кація, отримана державним службовцем, визнається державою, 

432 Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VІII 
Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43. 

433 Мороз Т. П. Удосконалення механізму правового регулювання 
професійної підготовки державних службовців. Науковий вісник публічного та 
приватного права. 2018. Випуск 4. Том 2. С. 253. 
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законодавець зобов’язує визнавати отриману державним службов-
цем унаслідок такої підготовки кваліфікацію. 

Закон України «Про державну службу» наділив керівника 
державної служби повноваженнями вимагати від кандидата, який 
бажає стати державним службовцем і отримати роботу, яка вимагає 
від працівника володіння спеціальними знаннями або наявності 
спеціальної підготовки, необхідні документи про освіту або квалі-
фікацію або наявності відповідних спеціальних знань. 

Кваліфікація є характеристикою державного службовця, що 
визначає його здатність виконувати роботу деякої спеціальності, 
передбачає такі компоненти: сукупність відомостей, необхідних 
для виконання роботи за конкретною спеціальністю (рівень знань); 
сукупність умінь і навичок, необхідних для виконання роботи з 
конкретної спеціальності, ступінь володіння ними (рівень умінь і 
професійних навичок); стаж роботи за фахом (рівень досвіду). 

Підготовка державного службовця – це процес отримання 
працівником необхідних для виконання вимог тої чи іншої кваліфі-
кації, професійних знань, придбання професійних умінь і навичок. 

Підвищення кваліфікації – процес придбання державним 
службовцем, який володіє професійними знаннями, вміннями та 
навичками в якій-небудь спеціальності, професійних знань, умінь і 
навичок в іншій спеціальності (професійна перепідготовка) або 
професійних знань, умінь і навичок у же тій спеціальності, але ви-
щого рівня (підвищення кваліфікації). Критерієм відмінності двох 
різновидів професійної освіти – підвищення кваліфікації та профе-
сійної перепідготовки слугує ознака зв’язку одержуваної держав-
ним службовцем професійної освіти, яку він уже має. Зазначена 
ознака притаманна підвищенню кваліфікації, але відсутня у профе-
сійній перепідготовці. 

За своєю правовою природою інститути професійної 
підготовки (професійного навчання, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації) державних службовців в України є комплексними 
правовими інститутами, оскільки суспільні відносини, що 
виникають під час реалізації зазначених інститутів, регулюються 
нормами конституційного, адміністративного, фінансового, трудо-
вого та інших галузей права. Зокрема норми адміністративного 
права посідають домінуюче місце, оскільки значна частина 
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відносин, що виникають у зазначеній сфері, є управлінськими і, 
відповідно, регламентуються нормами адміністративного права434. 

Зокрема у межах конституційного, адміністративного, 
цивільного та трудового права у попередні роки прийнято низку 
нормативно-правових актів, що регулюють професійну підготовку 
державних службовців та способи її реалізації. Водночас 
нормативно-правова база у контексті адаптації до законодавства 
Європейського Союзу тільки формується. А тому потрібно 
прийняти чимало нормативно-правових актів, спрямованих на 
підвищення статусу кадрових служб державних органів, що 
забезпечують підвищення правового, соціального й організаційного 
статусу державного службовця відповідно до зростання його 
професіоналізму (за результатами навчання)435. 

Професійна підготовка, перепідготовка, курси підвищення 
кваліфікації надають змогу державним службовцям відповідати 
кваліфікаційним вимогам для зайняття відповідної посади держав-
ної служби, формувати професійно-необхідні якості, задля якісного 
виконання свої роботи. Важливим елементом підвищення ефектив-
ності державної служби є створення об’єктивної та комплексної 
системи показників, що відображають виконання посадових 
обов’язків і ступінь досягнення очікуваних цілей, що дають змогу 
зосередити увагу на рівні професійної підготовки кожного окремо 
взятого державного службовця.  

Показники результативності для державних службовців ма-
ють відповідати таким основним критеріям:  

1) бути чітко ув’язані із цілями і завданнями органів держав-
ної влади;  

2) відображати ступінь внеску кожного державного службов-
ця в досягнення цілей і завдань;  

3) відображати професійний рівень державного службовця та 
його вплив на динаміку показників результативності. 

Подальший розвиток кадрового потенціалу системи держав-
ного управління передбачає вдосконалення системи підбору, підго-

434 Грищук А. Б. Державна служба в Україні: адміністративно-правовий 
вимір: монографія. Львів: Лагос, 2018. С. 93.  

435 Деякі питання реформування державного управління України 
(Стратегія реформування державного управління України на період до 2021) 
року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474-р. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80 
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товки і професійного розвитку кадрів. Це можливо за умови 
розв’язання таких завдань. 

1. Удосконалення планування й управління людськими ресу-
рсами на державній службі, що передбачає: а) удосконалення меха-
нізму підбору кадрового складу державних службовців; 
б) завершення формування системи безперервного професійного 
розвитку державних службовців; в) розроблення нових програм 
підготовки і професійного розвитку державних службовців; г) реа-
лізацію системи заходів, спрямованих на підвищення престижу 
державної служби й авторитету державних службовців; ґ) ство-
рення умов для підвищення ролі вищих управлінських кадрів; 

2. Впровадження системи стимулювання державних службо-
вців на підставі показників результативності їхньої діяльності, що 
передбачає наявність компетентної моделі управління кадровими 
процесами в системі державної служби. Професійну підготовку та 
підвищення кваліфікації державних службовців необхідно виділити 
як один із важливих напрямів розвитку законодавства про держав-
ну службу, внаслідок чого система професійної підготовки держав-
ного службовця має стати важливою частиною всієї системи про-
фесійної освіти й інструментом державної кадрової політики436. 

Правове регулювання додаткової професійної освіти держав-
них службовців як процесу досягнення ними нової якості розвитку 
обумовлює необхідність створення дієвого мотиваційного механіз-
му професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації державних службовців як системи конкретних стимулів, що 
забезпечують зацікавленість у безперервному післядипломному 
навчанні, спрямованому на формування у державного службовця 
відповідної правосвідомості.  

Варто звернути особливу увагу на форми навчання, на нашу 
думку найдоцільнішим і найуспішнішим водночас є проведення 
тематичних короткострокових і постійно діючих семінарів із різних 
питань державної служби. 

Тематичні постійно діючі семінари, тренінги проводяться за 
програмами та планами, розробленими навчальними закладами і 
затвердженими органами, на які поширюється дія Законів України 

436 Мороз Т. П. Удосконалення механізму правового регулювання 
професійної підготовки державних службовців. Науковий вісник публічного та 
приватного права. 2018. Випуск 4. Том 2. С. 254–255. 
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«Про державну службу»437, «Про службу в органах місцевого 
самоврядування»438. 

Можна узагальнити, що зміст категорії «механізм правового 
регулювання професійної підготовки державних службовців» 
полягає у виокремленні складного, цілісного за своїми 
функціональними виявами об’єкта, що перебуває в стані 
безперервного руху.  

Такий підхід до розуміння категорії «механізм правового 
регулювання професійної підготовки державних службовців» дає 
змогу: характеризувати механізм правового регулювання як дієвий, 
встановити досліджуваний предмет у часовому просторі, а не 
тільки вбачати в ньому пов’язаний єдиним функціональним 
призначенням об’єкт; окреслити не тільки головну мету правового 
регулювання, а й логічну завершеність, процедурний характер 
процесу механізму правового регулювання; задекларувати, що 
метою механізму правового регулювання є реалізація такої норми, 
що має правовий характер; акцентувати на чіткій внутрішній 
організації механізму правового регулювання (зокрема нормативна 
організованість вказує на сувору регламентацію процесу механізму 
правового регулювання нормами права, а послідовне упорядку-
вання – на поетапний перехід від однієї стадії механізму до іншої); 
визначити системний, комплексний характер процесу механізму 
правового регулювання професійної підготовки державних служ-
бовців439.  

Структурними елементами адміністративно-правового 
механізму професійної підготовки державних службовців можна 
вважати: 

– правове регулювання професійної підготовки державних 
службовців; 

– організаційне забезпечення професійної підготовки 
державних службовців; 

437 Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VІII 
Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43. 

438 Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 
07.06.2001 р. № 2493-III / Відомості Верховної Ради України. 2001. № 33. 
Ст. 175. 

439 Грищук А. Б. Державна служба в Україні: адміністративно-правовий 
вимір: монографія. Львів: Лагос, 2018. С. 100.  
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 – навчальне забезпечення професійної підготовки 
державних службовців. 

З наведеного вище можна виділити такі основні ознаки 
механізму професійної підготовки державних службовців. 

1. Законодавча закріпленість та визначеність у системі 
нормативно-правових актів держави. 

2. Наявність програм навчання та системи державних органів 
та установ щодо його здійснення (Академія державного управління 
при президентові та її регіональні філії та представництва). 

3. Можливість підвищення професійного рівня як в межах 
України, так і за кордоном та його фінансування коштом органу 
держави. 

4. Обов’язкове збереження робочого місця за працівником 
державного органу на момент підвищення професійного рівня 
державним службовцем. 

5. Здатність за допомогою підвищення професійного рівня 
перепрофілюватись і відповідно змінити як орган чи установу, в 
якій працює службовець. 

6. Можливість займатись самоосвітою, щоб підвищувати свій 
професійний рівень, державний службовець може сам, наприклад 
відвідувати тематичні курси, бібліотеки тощо. 

Варто наголосити, що потреба високих технологій у дедалі 
більших масштабах підвищує попит на інтелектуальність в освіті 
широких мас населення будь-якої країни. Впровадження іннова-
ційних методів навчання, а саме як одного з елементів механізму 
адміністративно-правового регулювання професійної підготовки 
державних службовців дистанційного (електронного) – забезпечить 
ефективну управлінську діяльність державних службовців як сьо-
годні, так і в майбутньому, яка через системність, актуальність, 
постійну модернізацію й адаптацію до сучасних умов існування 
суспільства сприятиме становленню України як європейської  
держави. 

В Положенні про дистанційне навчання, що затверджено на-
казом Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013 р. 
під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований про-
цес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльнос-
ті людини, який відбувається, зазвичай, за опосередкованої взаємо-
дії віддалених одне від одного учасників навчального процесу у 
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спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі психолого-
педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій440. 

Положення про дистанційне навчання визначає, що інфор-
маційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – це 
технології створення, накопичення, зберігання і доступу до веб-
ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), 
а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу 
за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та за-
собів інформаційно-комунікаційного зв’язку, зокрема Інтернету; 
психолого-педагогічні технології дистанційного навчання – це 
система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких 
забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку 
особистості. 

Вдосконалення дистанційного навчання дасть змогу подола-
ти брак висококваліфікованих управлінських кадрів, які мають 
володіти новітніми інформаційними технологіями у сфері елект-
ронного навчання й методиками управління. 

Дистанційне навчання, як і підвищення кваліфікації за дис-
танційною формою державних службовців – перспективний напря-
мок у сфері їхньої безперервної освіти. Є одним із ключових на-
прямів оновлення всіх ланок освітньої системи України.  

Наразі відбувається науково-теоретичне осмислення дистан-
ційних форм навчання, до наукового обігу входить нова терміноло-
гія, розробляється відповідне методичне забезпечення, проходить 
експериментальна апробація нових дистанційних освітніх техноло-
гій441.  

Положенням про систему професійного навчання державних 
службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших 
заступників та заступників, посадових осіб місцевого самовряду-
вання та депутатів місцевих рад визначено запровадження системи 
безперервного професійного навчання кадрів одним із першочерго-
вих завдань для підготовки і професійного розвитку кадрів держав-
ної служби, здатних забезпечити ефективність державної політики 

440 Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466. URL: http:// 
rada.gov.ua/laws/show/z0703-13. 

441 Гаврілова Л. Катасонова Ю. Теоретичні аспекти впровадження 
дистанційного навчання в Україні. Освітологічний дискурс. 2017. № 1-2. С. 35.  
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у сфері державного управління та лідерство у проведенні адмініст-
ративної й економічної реформ442.  

Упровадження інноваційних технологій професійного роз-
витку кадрів, зокрема інноваційних методів оцінювання результа-
тів підвищення їхньої кваліфікації, є необхідною умовою забезпе-
чення безперервності навчання відповідно до Меморандуму без-
перервної освіти Європейського Союзу443 та Концепції реформу-
вання системи професійного навчання державних службовців, 
голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступни-
ків та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад444. 

Ю. В. Бистрова розглядає інноваційну навчальну технологію 
та сучасні методи викладання як «загальнодидактичний процес, що 
полягає у використанні сукупності оригінальних способів і прийо-
мів спільної діяльності суб’єктів освітнього процесу, спрямованих 
на досягнення мети навчання, розвитку особистості та креативно-
фахового здобуття знань і компетенції відповідно до завдань підго-
товки професіоналів нового часу». Серед сучасних технологій на-
вчання вона виокремлює такі: особистісно-орієнтовані, інтеграцій-
ні, колективної дії, інформаційні, дистанційні, творчо-креативні, 
модульно-розвивальні тощо445. 

Однак упроваджувати дистанційне навчання у такій специ-
фічній категорії слухачів, якими є державні службовці, не можна 
за традиційними уявленнями про особливості навчання дорослих. 
Крім педагогів, андрагогів тут мають сказати своє вагоме слово й 

442 Про затвердження Положення про систему професійного навчання 
державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад : Постанова Кабінету Міністрів України від 
06.02.2019 р. № 106. URL: https://rada.gov.ua/laws/show/106-2019-п 

443 Меморандум непрерывного образования Европейского Союза : 
міжнародний документ 2000 р. URL: http://adukatar.net/wp-content/uploads/ 
2009/12/Adu_8_Pages_24-27.pdf 

444 Про схвалення Концепції реформування системи професійного 
навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 
перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування 
та депутатів місцевих рад : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
01.12.2017 р. № 1198-р. URL: http://rada.gov.ua/laws/ show/974-2017-р. 

445 Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі 
України. Право та інноваційне суспільство. 2015. № 1 (4). URL: 
http://apir.org.ua/wp-content/ uploads/2015/04/Bystrova.pdf. 
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психологи. Дистанційне навчання матиме специфіку дидактично-
го, організаційного, методичного, кадрового забезпечення. Необ-
хідно провести чималу роботу науковцям, викладачам, теорети-
кам і практикам професійного навчання державних службовців, 
аби зрештою отримати для них оптимальну модель дистанційного 
навчання з урахуванням якомога більших рекомендацій психоло-
гів446. 

Варто зазначити, що визначення точного значення змісту по-
няття «дистанційне навчання» серед науковців немає. В працях 
науковців зустрічається й поняття «дистанційна освіта». Зарубіжні 
науковці важливого значення віддають телекомунікації в організа-
ції дистанційного навчання і визначають його як «телевізійне на-
вчання» або «е-навчання». Та все ж таки в Україні дедалі частіше в 
їхніх працях можна зустріти термін «дистанційне навчання». 

Серед вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень різних 
аспектів дистанційного навчання, кількість яких в останні роки 
значно зросла, широко вживаними є поняття «дистанційне навчан-
ня (distancelearning)», «дистанційна освіта (distanceeducation)», 
«електронне навчання (е-learning)», «електронна освіта (e-educa-
tion)», «навчання на відстані», інші суміжні поняття, які почасту 
використовуються неоднозначно і розтлумачуються по-різному447. 

Варто підкреслити, що професійне навчання державних слу-
жбовців має свої особливості, оскільки воно здійснюється з ураху-
ванням андрагогічних принципів, тобто принципів навчання дорос-
лих, що вимагає інших підходів до організації навчального процесу 
та має здійснюватись упродовж усього життя, як це визначено Ме-
морандумом безперервної освіти Європейського Союзу 
(«А Memorandum of Lifelong Learning»)448. 

Підсумовуючи можна сказати, що на теперішній час в Україні 
великого значення має професійна підготовка державних службовців. 
Низка нормативних актів її проходження, хоча все ж правильніше 

446 Шпекторенко І. В. Безперервна освіта та самоосвіта державних 
службовців в Україні: актуальні питання розвитку: практичний посібник. 
Дніпро: ДРІДУ ЧАДУ, 2008. C. 35. 

447 Гаврілова Л., Катасонова Ю. Теоретичні аспекти впровадження 
дистанційного навчання в Україні. Освітологічний дискурс. 2017. № 1-2. С. 36.  

448 Меморандум непрерывного образования Европейского Союза : 
міжнародний документ 2000 р. URL: http://adukatar.net/wp-content/uploads/ 
2009/12/Adu_8_Pages_24-27.pdf 
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сказати, що законодавче регулювання підвищення професійного рівня 
службовців перебуває на стадії свого становлення та удосконалення. 
Варто зазначити, що кожен службовець, що працює в системі органів 
державної влади є не просто представником публічної влади, бо 
працює в її апараті, а особою, що працює на її розвиток, а тому 
відповідно не просто має, а зобов’язаний удосконалювати свою 
компетентність та професійний рівень постійно. 

Варто зауважити, що аналіз нормативно-правового регулюван-
ня професійної підготовки державних службовців показує те, що є 
проблемні питання, які необхідно владнати, і є потреба в «модер-
нізації» процесу відносин, що стосуються професійної підготовки дер-
жавних службовців та передбачені у Порядку організації підвищення 
кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних 
адміністрацій, їхніх перших заступників та заступників, посадових 
осіб місцевого самоврядування449. 

Важливим елементом для отримання посади державного 
службовця є наявність відповідних знань, які необхідні для вико-
нання службовцем своїх обов’язків. Професійна підготовка, пере-
підготовка, підвищення кваліфікації надають можливість держав-
ним службовцям власне, підтвердити факт відповідності службовця 
займаній посаді державної служби, також формують професійні 
якості щодо якісного та належного виконання своєї роботи. Варто 
зазначити, що кожен державний службовець зобов’язаний викону-
вати свою роботу якісно, проте якість та ефективність роботи у 
сфері державної служби теж потрібно оцінювати, тому важливим 
моментом підвищення ефективності державної служби є створення 
об’єктивної та комплексної системи показників, що відображають 
виконання посадових обов’язків і ступінь досягнення окреслених 
цілей, що дають змогу зосередити увагу на рівні професійної підго-
товки кожного окремо взятого державного службовця.  

Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Євро-
пейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енер-
гії і їхніми державами-членами, з іншого, у статті 430 зазначає, що 
Сторони здійснюють заходи, спрямовані на активізацію обміну 

449 Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації 
державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування : наказ 
Національного агентства України з питань державної служби від 26.11.2019 р. 
№ 211-19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0005-20 
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інформацією, практикою та досвідом, для заохочення тісної спів-
праці в галузі професійно-технічної освіти та навчання, зокрема з 
метою: a) розвитку систем професійно-технічної освіти та навчан-
ня, подальшого підвищення кваліфікації протягом трудової діяль-
ності/життя, що відповідає реаліям в контексті змін на ринку праці; 
б) створення національних механізмів з метою покращення прозо-
рості та визнання кваліфікацій і компетенції, використовуючи, коли 
це можливо, досвід ЄС450. 

Внесення норм, що регулюють питання кваліфікації 
працівників, порядку розроблення, затвердження та застосування 
професійних стандартів у систему норм, що регулюють професійну 
підготовку державних службовців, підтверджує думку про 
посилення ролі адміністративно-правової складової у правовому 
регулюванні відносин з професійного навчання державних 
службовців. 

Прив’язка змісту програм професійної освіти до вимог 
професійних стандартів дає змогу оперативно та повно враховувати 
при навчанні досягнення науки і техніки та пов’язані з ними зміни 
в технологічних процесах державного управління, підвищивши, 
тим самим, якість професійної освіти. 

На підвищення якості професійної освіти націлюють націо-
нальних законодавців міжнародні норми. Згідно з підпунктом «e» 
пункту 8 Рекомендації № 195 Міжнародної організації праці «Про 
розвиток людських ресурсів: освіта, підготовка кадрів і безперерв-
не навчання»451, держави повинні забезпечувати, щоб програми 
освіти та попередньої професійної підготовки мали актуальний 
характер, а їхня якість підтримувалося на належному рівні. 

Відповідно до підпункту «a» пункту 22 Рекомендації № 169 
Міжнародної організації праці «Щодо політики в галузі зайнятос-
ті»452, держави повинні прагнути забезпечувати, щоб системи осві-

450 Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншого. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL. 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011  

451 Рекомендація № 195 про розвиток людських ресурсів: освіта, 
підготовка кадрів і безперервне навчання. Офіційний веб-портал Верховної 
Ради України. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_532#Text 

452 Рекомендації № 169 МОП Міжнародної організації праці «Щодо по-
літики в галузі зайнятості». Офіційний веб-портал Верховної Ради України. 
URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_278#Text 

- 344 - 

                                                 



ти та професійної підготовки, зокрема програми перепідготовки, 
надавали трудящим достатні можливості пристосовуватися до змін 
у галузі зайнятості, викликаним технологічними змінами. 

Чинне національне законодавство про кваліфікацію, 
підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців стало 
більшою мірою відповідати міжнародним стандартам в галузі 
професійної освіти. 

Розгляд особливостей чинного законодавства щодо профе-
сійної освіти державних службовців дає змогу дійти таких 
висновків. 

У правовому регулюванні відносин з приводу кваліфікації, 
підготовки і підвищення кваліфікації посилився внесок 
адміністративного законодавства. Для національного законодавства 
про державну службу щодо кваліфікації, підготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців характерно посилення рецепції 
міжнародних стандартів у галузі професійної освіти. Натепер діє 
тенденція щодо адаптації національного законодавства про 
кваліфікацію, підготовку та підвищення кваліфікації державних 
службовців з міжнародно визнаними нормами і принципами, що 
діють у цій сфері.  

При переході від системи єдиних кваліфікаційних і тарифно-
кваліфікаційних довідників до системи професійних стандартів 
враховувався європейський досвід функціонування Європейської 
рамки кваліфікацій, створеної Європейським Союзом як інст-
румент управління кадровим потенціалом і представляє узагаль-
нений опис кваліфікаційних рівнів453. Це дає змогу забезпечувати 
порівнянність професійних стандартів з європейськими та 
міжнародними стандартами. 

Європейська рамка кваліфікацій трактує поняття рівня 
кваліфікації як узагальнені вимоги до знань, умінь і широких 
компетенцій працівників, диференціюються за параметрами 
складності, нестандартності трудових дій, відповідальності та 
самостійності. Вона складається з восьми рівнів. Кожен 
характеризується показниками знань, умінь і компетенцій.  

У контексті Європейської рамки кваліфікацій знання 
розуміються як теоретичні або практичні, вміння як когнітивні 

453 Захарченко В. М. Рамки кваліфікацій у Європейському освітньому 
просторі. Навчально-методичний посібник / В. М. Захарченко, М. В. Міюсов, 
Д. Г. Парменова. Одеса: НУ «ОМА», 2017. 88 с. 
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(пов’язані з використання логічного, інтуїтивного та творчого 
мислення) і практичні (ручна праця та використання методів, 
матеріалів, пристосувань і інструментів), а компетенція описуються 
в термінах відповідальності та автономії. 

Істотним стало внесення до Європейської рамки кваліфікацій 
показника компетенції, в поняття якої включається обсяг 
відповідальності працівника. Це поняття є ключовим. 

Варто зауважити, що поняття компетенції стало основою 
концепції професійного навчання в країнах Європейського Союзу. 
З початку 1980-х років у багатьох країнах Європейського Союзу 
розробляється та впроваджується концепція навчання, заснованого 
на компетенціях. 

Під професійною компетенцією (компетентністю) розумі-
ється доволі ємне визначення, яким передбачено не тільки 
професійні здібності та вміння (трудова функція у рамках професії, 
спеціальності, кваліфікації), але й здатність використовувати ноу-
хау, приймати самостійні рішення у нових ситуаціях при подоланні 
професійних проблем державної служби. 

Європейська рамка кваліфікацій визначає знання першого 
рівня як базові загальні знання, а вміння як базові вміння, потрібні 
для виконання простих завдань. Компетенція першого рівня 
розуміється як робота або навчання під безпосереднім 
керівництвом у структурованому середовищі. 

Наступні рівні Європейської рамки кваліфікацій характе-
ризуються глибшими знаннями у галузі службової діяльності або 
навчання, ускладненням когнітивних і практичних умінь, 
підвищенням ступеня автономності у виконанні завдань в процесі 
трудової діяльності та посиленням відповідальності за результати 
діяльності. 

Для відповідності останньому, восьмому рівню, державний 
службовець повинен володіти передовими, сучасними знаннями у 
галузі службової діяльності або навчання і в суміжних галузях (на 
стику різних галузей). Він повинен володіти передовими та 
спеціалізованими вміннями та методами, серед яких синтез і 
оцінка, що вимагаються для розв’язання важливих завдань у галузі 
досліджень або інновацій, а також для розширення та 
переосмислення знань чи професійної практики. 

Від працівника (державного службовця) восьмого рівня 
кваліфікації потрібна здатність критично оцінювати дії, методи та 
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результати, їх короткострокові та довгострокові наслідки у галузі 
професійної діяльності і за її межами. 

Компетенція восьмого рівня характеризується значними 
повноваженнями, високим ступенем самостійності і лідерством. 
Передбачає відповідальність за планування та організацію 
діяльності, спрямованої на розвиток та істотну зміну галузі 
професійної діяльності чи знань в цій галузі. 

Працівник восьмого рівня повинен демонструвати інновації, 
наукову і професійну цілісність, стійку прихильність розробці 
нових ідей або процесів у передових сферах службової діяльності 
або навчання, також дослідження. 

Порівняння змісту професійних стандартів з вмістом 
Європейської рамки кваліфікацій показує, що, сприйнявши ідею 
Європейської рамки кваліфікації розробили структуру порівнянних 
і сумісних кваліфікацій – національні професійні стандарти 
увібрали не тільки показники компетенції (характеристику 
повноважень і відповідальності), але й вказівку на шлях досягнення 
рівня кваліфікації. 

Таке рішення цілком обґрунтовано, дає змогу адекватно 
відобразити потреби ринку, вказує сфері освіти на ті знання та 
вміння, які повинен отримати державний службовець для 
досягнення необхідних на сучасному ринку праці показників і 
сприяють подоланню розриву між потребами ринку праці у сфері 
державного управління та рівнем професійної освіти. 

Вводячи цей показник, законодавець використовував досвід 
Європейського Союзу. Вказівка на шляху досягнення необхідного 
рівня кваліфікації може входити до національних професійних 
стандартів. Наприклад, у Великій Британії національні професійні 
стандарти (National Occupational Standards) покликані забезпечити 
належну якість діяльності, входить рамка кваліфікацій, що 
складається з шести рівнів і об’єднує всі можливі шляхи освіти та 
професійної підготовки. 

Введення у національний професійний стандарт такого 
показника як основні шляхи досягнення рівня кваліфікації розвиває 
ідеї, якими керувалася Болонська робоча група при розробці 
Європейської рамки кваліфікацій454. 

454 Рамки кваліфікацій: призначення, розроблення та впровадження. 
ЄС. 2016. 100 с. URL. http://onma.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/QFs_Tre-
nyng-kurs_11-11-2016.pdf 
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У звіті болонської групи за лютий 2005 року вказується: 
кваліфікаційні рамки забезпечують систематичний опис повного 
діапазону кваліфікацій в межах даної системи освіти, так само як 
шляхів, які можуть провести учня між ними. Кваліфікації повинні 
бути описані так, щоб повністю покрити мету освіти, тому 
структура має бути багатовимірною455. 

Розширення змісту професійного стандарту порівняно з 
єдиними кваліфікаційними і тарифно-кваліфікаційними довідни-
ками та внесення вимог до освіти та навчання державних 
службовців дає змогу ефективніше та цілеспрямовано здійснювати 
професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перенавчання. 

Орієнтованість професійного стандарту на перспективний 
розвиток кваліфікацій сприяє чіткому визначенню вимог до знань і 
вмінь, необхідних для її виконання, а значить визначити 
необхідний обсяг змісту навчання, що принципово важливо для 
формування освітніх програм, дозволить управляти попитом і 
пропозицією на затребувані кваліфікації та своєчасно оновлювати 
освітні програми. 

Розгляд змісту професійного стандарту та порівняння з 
вмістом єдиних кваліфікаційних і тарифно-кваліфікаційних 
довідників і аналогічних нормативно-правових актів країн 
Європейського Союзу дає змогу дійти висновку. 

Аналіз професійного стандарту як офіційного документа 
показав, що він відповідає всім ознакам нормативно-правового 
акта, визнаним юридичної доктриною, однак приймається 
суб’єктом, наділеним повноваженнями державного органу. Це 
вимагає розширення поняття нормативно-правового акта. 
Пропонується трактувати нормативно-правовий акт як офіційний 
документ, прийнятий уповноваженим органом державної влади або 
іншим суб’єктом, наділеним повноваженнями державного органу, у 
межах компетенції та у якому норми, спрямовані на регулювання 
суспільних відносин і обов’язкові для застосування. 

Треба розрізняти поняття професійного стандарту як 
характеристики кваліфікації та поняття професійного стандарту як 
нормативно-правового акту. Між зазначеними поняттями існує 
тісний зв’язок. Професійний стандарт характеристики кваліфікації 

455 Європейський простір вищої освіти та Болонський процес: навчаль-
но-методичний посібник / Т. М. Димань, О. А. Боньковський, А. Г. Вовкогон. 
2017. Одеса : НУ «ОМА», 2017. 106 с. 
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можна визначити, як модельну формалізовану кваліфікацію 
абстрактного працівника, виражену у сукупності обов’язкових 
вимог до рівня знань, умінь, професійних навичок і досвіду 
працівника і визначальну здатність працівника виконати окремий 
вид роботи чи конкретну функцію. Ці вимоги закріплено в 
спеціальному нормативно-правовому акті, іменованому «Профе-
сійний стандарт». Професійний стандарт задає норму кваліфікації, 
виступає критерієм оцінки професійних якостей. 

Зміст професійного стандарту ширше, ніж зміст єдиних 
кваліфікаційних і тарифно-кваліфікаційних довідників, містить, 
крім характеристики посад і вимог, що пред’являються до знань і 
навичок державних службовців, такі показники: повноваження та 
відповідальність; основні шляхи досягнення необхідного рівня 
кваліфікації (форми професійного навчання та придбання 
необхідного досвіду). Внесення в зміст професійного стандарту 
вказівки на шлях досягнення рівня кваліфікації відрізняє його від 
Європейської рамки кваліфікацій. Але таке рішення законодавця 
враховує досвід розробки професійного стандарту країн 
Європейського Союзу, відповідає ідеям, якими керувалися 
розробники Європейської рамки кваліфікацій. 

Кваліфікація державного службовця як поняття адміністра-
тивного права, має сенс тільки в зв’язку з тим, що вона обумовлює 
адекватність дій державного службовця щодо службових функції і 
якості виконуваних робіт. Навички державного службовця, не 
пов’язані з виконанням службових функції, є поза сферою регулю-
вання законодавства і не можуть розглядатися як атрибут кваліфі-
кації державного службовця. В її зміст входять рівень знань, тобто 
відомості, необхідні для виконання роботи за фахом; рівень умінь і 
професійних навичок; рівень досвіду, який визначається стажем 
роботи з конкретної спеціальності. 

Законодавець не дає визначення підготовки державного слу-
жбовця, але аналіз норм, що регулюють її, дає змогу дійти виснов-
ку, що це поняття використовується як синонімічне поняття освіти 
та навчання, тобто розуміється як процес придбання необхідних 
професійних знань, умінь і навичок.  

Підготовка державного службовця це процес отримання не-
обхідних для виконання вимог тої чи іншої кваліфікації професій-
них знань і придбання професійних умінь та навичок. 
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3.6. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ  
ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 
 
Професійне навчання державних службовців є одним із важ-

ливих напрямів у системі кадрового забезпечення державного 
управління високоефективними та компетентними кадрами. Саме 
професійне навчання є підґрунтям підвищення ефективності діяль-
ності державного апарату в Україні.  

Питання організації функціонування державної служби 
пов’язані із якісним підвищенням професіоналізму державних слу-
жбовців та рівнем їхньої освіти, яка пов’язана із розвитком системи 
професійної підготовки. 

Сьогодні Україна переживає період активних змін та реформ. 
Щоб здійснити будь-яку реформу, потрібні лідери, що прагнуть 
змін та вміють організувати інших працювати на досягнення визна-
чених цілей. Утім будь-яка реформа приречена на провал, якщо 
немає вправних виконавців, здатних забезпечити виконання визна-
чених завдань задля досягнення кінцевої мети. Мова, передусім, 
про державних службовців. 

Кабінет Міністрів України постановою Кабінету Міністрів 
України від 06 лютого 2019 року № 106 затвердив нову редакцію 
Положення про систему професійного навчання державних служ-
бовців, голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших за-
ступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня та депутатів місцевих рад. 

Професійне навчання – набуття та вдосконалення професій-
них знань, умінь та навичок державними службовцями, головами 
місцевих державних адміністрацій, їхніми першими заступниками 
та заступниками, посадовими особами місцевого самоврядування, 
що забезпечує відповідний рівень їхньої професійної кваліфікації 
для професійної діяльності. 

Водночас професійний розвиток – безперервний, свідомий, 
цілеспрямований процес особистісного та професійного зростання, 
що базується на інтеграції знань, умінь і компетентностей. 

Система професійного навчання створюється для задоволен-
ня потреб державних органів та органів місцевого самоврядування, 
на які поширюється дія Законів України «Про державну службу», 
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«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеві 
державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення 
рівня професійної компетентності учасників професійного на-
вчання. 

Адже на сьогодні діяльність служб управління персоналом 
органів державної влади не відповідає сучасним вимогам. Кадрові 
служби не мають достатніх повноважень, відповідальності, норма-
тивно-правового та методичного забезпечення своєї діяльності, 
можливостей впливати на ситуацію у кадровій сфері в органі влади, 
відчувають брак спеціалістів кадрової роботи, які пройшли необ-
хідну підготовку та мають відповідний досвід роботи456. 

У світовій практиці вже давно існують комплексні, системні 
підходи до управління персоналом шляхом утворення відповідних 
сучасних інтегрованих структур – підрозділів (департаменти, служ-
би) з управління людськими ресурсами (капіталом). Але в Україні, 
зокрема, в органах державної влади, за інерцією діють застарілі 
методи кадрової роботи, мало змінилась суть і методи їхньої  
роботи. 

Новий підхід простежується в новому Типовому положенні 
про службу управління персоналом державного органу. У поло-
женні чітко накреслена тенденція до переходу від традиційної, 
винятково ділової моделі функціонування державної служби, до 
складнішого, багатофункціонального формату діяльності цих під-
розділів. 

Проте й надалі статус служб управління персоналом щодо 
розробки й реалізації кадрової політики у сфері державної служби є 
низьким. Спостерігається виразна суперечність між моделлю служ-
би управління персоналом, наведеною у Типовому положенні, і 
реальною практикою роботи цих підрозділів в органах державної 
влади.  

Роль працівників служб управління персоналом значною мі-
рою обмежується документальним забезпеченням призначень та 
звільнень посадовців, надання їм відпусток, оформлення відря-

456 Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року 
№ 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання 
державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депу-
татів місцевих рад». 
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джень, заохочень та дисциплінарних стягнень. Окремим з них при-
таманні невпевненість та боязливість у підготовці управлінських 
рішень. 

Підвищення ефективності діяльності державних органів, зок-
рема, персоналу державної служби, має стати стратегічною метою 
нашої держави для забезпечення сталих високих темпів економіч-
ного зростання, досягнення європейських стандартів життя, підне-
сення добробуту громадян, усебічного розвитку суспільства. Тому 
особливої актуальності набуває питання вдосконалення роботи 
державного апарату, підвищення результативності та професіоналі-
зму його діяльності загалом та кожного державного службовця 
зокрема. 

Отже, пріоритетами модернізації державної служби та управ-
ління людськими ресурсами в державних органах є: прийняття 
низки нормативно-правових актів та ефективна реалізація Закону 
України «Про державну службу», оптимізація системи центральних 
органів виконавчої влади, підвищення інституційної спроможності 
НАДС, формування висококваліфікованої групи фахівців із питань 
реформ, визначення оптимальної чисельності державних службов-
ців з урахуванням функцій та організаційної структури державних 
органів, реформування системи оплати праці державних службов-
ців, реформування системи професійного навчання державних 
службовців, формування інноваційної моделі управління людськи-
ми ресурсами в державних органах, упровадження ефективної інте-
грованої інформаційної системи управління людськими ресурсами 
на державній службі для створення умов відкритого, прозорого та 
ефективного державного управління457. 

Модернізація державної служби та управління людськими 
ресурсами сприятиме створенню в Україні професійної, стабільної, 
престижної і високоефективної державної служби, здатної відпові-
дати на виклики сьогодення й надавати, відповідно до європей-
ських стандартів, якісні та доступні публічні послуги громадя-
нам458. 

457 Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року 
№ 889-VIII. // Відомості ВР України. – 2015. – № 52. – Ст. 490. 

458 «Проект Стратегії модернізації системи підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування» – К., 2007. – С. 17–18. 
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Система професійного навчання базується на таких прин-
ципах: 

• обов’язковості та безперервності професійного навчан-
ня протягом проходження державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування, роботи в державних органах, здійснен-
ня повноважень депутата місцевої ради; 

• цілеспрямованості, прогностичності та випереджува-
льного характеру; 

• інноваційності та практичної спрямованості; 
• індивідуалізації та диференціації підходів до навчання; 
• відкритості та академічної доброчесності; 
• наближеності освітніх послуг до місця проживання та 

проходження служби особи; 
• гарантованості фінансування професійного навчання; 
Інституційна структура системи професійного навчання пе-

редбачає: 
• замовників освітніх послуг у сфері професійного на-

вчання; 
• суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного 

навчання (провайдерів); 
• саморегулювальні професійні об’єднання (професійні 

асоціації, професійні мережі) суб’єктів надання освітніх послуг у 
сфері професійного навчання (провайдерів) (далі – саморегулюва-
льні професійні об’єднання). 

Види професійного навчання: 
• підготовка – успішне виконання учасниками профе-

сійного навчання відповідної освітньо-професійної програми, що є 
підставою для присудження ступеня вищої освіти за рівнем магіст-
ра за спеціальностями, необхідними для професійної діяльності на 
державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, 
зокрема за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністру-
вання» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»; 

• підвищення кваліфікації – набуття учасниками профе-
сійного навчання нових та/або вдосконалення раніше набутих ком-
петентностей у межах професійної діяльності або галузі знань; 

• стажування – набуття учасниками професійного на-
вчання практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у 
професійній діяльності або галузі знань; 
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• самоосвіта – самоорганізоване здобуття учасниками 
професійного навчання тих чи інших компетентностей, зокрема під 
час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громад-
ською або іншою діяльністю, дозвіллям. 

За результатами професійного навчання державним службо-
вцям, посадовим особам місцевого самоврядування нараховуються 
кредити ЄКТС (Європейська кредитно-трансферна система), які 
підлягають обліку, що ведеться службами управління персона-
лом459. 

Масштаб запланованого і початого потребує від останніх, 
здавалося б, зрозумілого і простого набору компетентностей, а 
саме: стратегічного і критичного мислення, вміння працювати не на 
забезпечення процесів, а на досягнення результатів, розуміти і за-
стосовувати європейські стандарти державного управління, вироб-
ляти державну політику та працювати зі стейкхолдерами, здатність 
управляти змінами та проєктами. І це не завершений перелік вимог. 

Отже професійний розвиток і постійне підвищення рівня 
професійної компетентності – це не просто імператив закону про 
державну службу, а й необхідна складова успішності здійснення 
реформ. 

Ефективна система мотивації та безперервного навчання сво-
їх працівників є частиною роботи будь-якого конкурентного бізне-
су. Це дає змогу не лише підвищувати рівень професіоналізму влас-
ної команди, але й створювати всередині неї єдину систему ціннос-
тей і принципів, без яких будь-якій організації важко рухатися впе-
ред, адже її працівники переберуть славу лебедя, рака й щуки. 

Державна служба в Україні, як і будь-яка організація, також 
має свою систему професійного навчання державних службовців. 
Але, як і багато інших сфер, ця система успадкувала підходи та 
цінності старої адміністративної школи. 

І якщо колись вона й була ефективною з огляду на час і умо-
ви, то зараз уже не спроможна забезпечити очікування та сучасні 
потреби. Тож на порядку денному – оновлення й осучаснення чин-
ної системи професійного навчання. 

Ретельна діагностика проблеми дасть змогу правильно ви-
значити, що необхідно змінити, щоб традиційне підвищення квалі-

459 Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-
VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 37–38. – Ст. 23. 
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фікації стало не навантаженням, а життєвою необхідністю кожного 
публічного службовця. 

Ось ключові проблеми, які належить подолати: 
По-перше, закон про державне замовлення на підготовку фа-

хівців та підвищення кваліфікації персоналу, зокрема в сфері дер-
жавної служби, визначає, що надавати послуги з підготовки та під-
вищення кваліфікації державних службовців можуть лише заклади 
освіти державної та комунальної форми власності. 

Тобто закуповують послуги не в тих, хто пропонує кращі і 
конкурентоздатні програми, а хто має потрібний статус. 

Якщо у разі замовлення, яке формує і розміщує Міністерство 
освіти та науки, то цю дилему можна подолати популярністю та 
затребуваністю серед абітурієнтів, натомість у разі державної служ-
би це не спрацьовує. 

Державний службовець не обирає на власний розсуд заклад, 
а вимушений іти до того чи іншого, оскільки існують чітко визна-
чені вимоги та критерії. 

Отже, у разі підготовки та підвищення кваліфікації держав-
них службовців існуючий підхід до формування та розміщення 
державного замовлення на відповідні освітні послуги не спрацьо-
вує ефективно. 

Щонайменше, це призводить до відсутності конкуренції за 
навчання державних службовців, а де немає конкуренції, дуже час-
то є проблеми з якістю (у цьому разі – освітніх послуг). 

По-друге, сьогодні немає достовірного виявлення потреб 
державних службовців: чому і в якій формі треба навчати, скількох 
треба навчати, чи треба навчати всіх тощо. 

Як наслідок, тематика навчальних програм, які надаються 
державними чи комунальними закладами післядипломної освіти, 
установами підвищення кваліфікації, часто не відповідає навіть 
базовим потребам держслужби. 

По-третє, відсутня також належна і дієва система моніто-
рингу якості освітніх послуг у сфері підготовки та підвищення ква-
ліфікації державних службовців. 

Наслідок – низька (а почасти і вкрай низька) якість навчаль-
них програм, а де низька якість, там є мало мотивації для слухачів 
такі програми відвідувати. 
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Отже держава витрачає кошти на підготовку своїх фахівців, 
але водночас не отримує на виході очікуваного результату і не від-
чуває ніяких змін у якості державної служби. 

Четвертий фактор, це вкрай низький і неадекватний рівень 
оплати праці викладачів, тренерів у системі підвищення кваліфіка-
ції державних службовців. 

Неконкурентність гонорарів спричиняє, зокрема, критичний 
дефіцит кваліфікованих тренерів, які мають не лише теоретичні 
знання, але й «живий» практичний досвід роботи, і головне – вмін-
ня ефективно передати ці навички та знання своїм слухачам.  

Тому отримаємо негнучку, неефективну, застарілу систему 
професійного навчання публічних службовців, яка більше працює 
сама на себе, ніж на задоволення потреб у професійному розвитку 
службовців. 

Звичайно, у цій ситуації є й успішні практики і досвід. Вреш-
ті-решт, рятівною паличкою стали різні тренінгові програми проєк-
тів міжнародної технічної допомоги. 

Проте, все це спрацьовує в короткостроковій перспективі без 
будь-якої ознаки сталості. А держава продовжує витрачати кошти 
без будь-якої відчутної віддачі. 

Тож якщо хочемо якості публічної служби, то маємо потур-
буватися про модернізацію системи професійного навчання дер-
жавних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

У 2019 році Національне агентство України з питань держав-
ної служби (НАДС) вперше підготувало доповідь «Стан системи 
професійного навчання державних службовців, голів місцевих 
державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, 
посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад». 
Документ, серед іншого, містить інформацію, підготовлену в рам-
ках Дослідження навчальних потреб представників органів місце-
вого самоврядування України, яке разом зі своїми партнерами здій-
снила Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа місцево-
го самоврядування в Україні», та дає змогу проаналізувати існуючі 
стан, тенденції та виклики в сфері професійного навчання460. 

Питання професіоналізації служби в органах місцевого само-
врядування, й зокрема питання професійного навчання, як перед-
умови успішної реалізації зростаючого обсягу функцій і повнова-

460 Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого само-
врядування в Україні» URL: https://donors.decentralization.gov.ua/project/coe 
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жень в процесі децентралізації та розбудови територіальних  
громад. 

Результати першого масштабного дослідження навчальних 
потреб представників органів місцевого самоврядування в Україні, 
проведеного Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа 
місцевого самоврядування в Україні» у співпраці з НАДС та донор-
ською спільнотою показали, зокрема, таке. 

Керівники ОТГ вважають, що топ-темами для підвищення 
своєї кваліфікації є місцевий економічний розвиток (46,0%), управ-
ління проектами (32,1%), управління фінансовими ресурсами 
(28,0%), планування і реалізація інфраструктурних проектів 
(23,4%), стратегічне планування (20,7%). Для порівняння, цікавим є 
те, що сферами, де найчастіше виникають труднощі, які доволі 
часто проблематично подолати, респонденти називали: місцевий 
публічний транспорт та дороги місцевого значення (36,4%), захист 
навколишнього середовища (26,9%) і управління водними ресурса-
ми та управління твердими відходами (24%). Проте лише 50,3% 
припускають, що проблеми в діяльності органу місцевого самовря-
дування ОТГ спричинені недостатнім рівнем знань працівників. 

Найчастіше респонденти, а це керівництво 73% ОТГ, що дія-
ли станом на 1 грудня 2018 року, говорили, що їхні працівники в 
2018 році брали участь у безкоштовному навчанні, організованому 
обласними Центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації 
(94,4%), асоціаціями органів місцевого самоврядування (90,3%) і 
зовнішнім провайдером в рамках проекту технічної допомоги, де 
сама ОТГ не є бенефіціаром (82,0%). 

Також згадувався досвід, коли участь у навчанні фінансува-
лася з місцевого бюджету: 42,6% пригадали досвід, коли такі захо-
ди були для різних органів місцевого самоврядування, і 39,1% – 
коли навчання проводилося безпосередньо для однієї громади. 
Примітно, що 22,2% заявили про те, що навчання оплачувалося 
працівниками самостійно. 

Організаторами навчальних заходів, згідно з результатами 
дослідження, найчастіше виступали асоціації органів місцевого 
самоврядування (92,2%), обласні Центри перепідготовки та підви-
щення кваліфікації (87,9%) та міжнародні організації (77,2%). Тро-
хи рідше згадувалися НАДУ (61,1%) та неурядові організації 
(57,2%). 
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Форми навчання, якими послуговуються ОМС: 97,9% – 
участь у конференціях, семінарах, 85,5% – навчальні візити, 
78,7% – обмін досвідом між професійними групами, 60,0% – отри-
мання другої вищої освіти чи післядипломної освіти, 53,8% – дис-
танційні форми навчання. 

З повним звітом дослідження навчальних потреб представ-
ників ОМС України, під час якого за допомогою якісних та кількіс-
них методів були опитані як представники органів місцевого само-
врядування всіх рівнів, так і інші заінтересовані сторони (народні 
депутати України, представники урядових, міжнародних та громад-
ських структур, незалежні експерти тощо), можна ознайомитись на 
сайтах НАДС та Програми Ради Європи «Децентралізація і рефор-
ма місцевого самоврядування в Україні». Водночас важливо, що і 
методологія визначення навчальних потреб, напрацьована під час 
дослідження, і самі його результати будуть використовуватися 
НАДС для вдосконалення нормативно-правової та методологічної 
бази щодо професійного навчання публічних службовців  
в Україні. 

Потреби людей – мінливі і невпинно зростають. Як діяти за 
цих умов представнику публічної влади?  

Тобто, ефективним системам навчання та підвищення квалі-
фікації для публічних службовців сьогодні притаманні деякі особ-
ливості. 

Навчання базується на виявлених потребах. Відповідно, пот-
рібна розвинута система моніторингу цих потреб. А самі навчальні 
програми повинні дуже швидко видозмінюватися, відповідаючи на 
поточний запит для розв’язання конкретної визначеної потреби. 
І саме це завдання – «визначення потреб у професійному навчан-
ні» – є першим компонентом сучасної системи професійного на-
вчання, яка будується сьогодні в Україні з урахуванням провідного 
світового досвіду. 

Інший тренд і вимога сучасності – зменшення часу на на-
вчання. Його просто «немає» у публічного представника з огляду 
на зростаючі обсяги своїх безпосередніх робочих завдань. Сучас-
ний публічний службовець затиснутий між коліщатами потреби 
постійно і терміново на високому якісному рівні надавати послуги 
та необхідністю з цією метою приділяти все більше і більше часу 
підвищенню своєї компетентності. За цих умов особливої актуаль-
ності у світі набувають різноманітні навчання «без відриву від ро-
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боти», навчання «он-лайн» (кількачасові он-лайн навчання, до речі, 
активно застосовує у своїй роботі, наприклад, Міністерство внут-
рішніх справ Франції), використання всякого роду коучингів та 
менторингів (нам передають знання або допомагають безпосеред-
ньо на нашому робочому місці). Вживаною стала навіть практика, 
коли публічні службовці використовують свій вільний час, напри-
клад вихідні чи відпустки, для навчання та підвищення своєї квалі-
фікації. 

Звісно, все це вимагає «формування мотивації до підвищення 
рівня професійної компетентності» та «забезпечення функціону-
вання і розвитку ринку надання освітніх послуг», що також є не-
від’ємними компонентами сучасної системи професійного навчан-
ня відповідно до схваленої в Україні Концепції реформування сис-
теми професійного навчання державних службовців, голів місцевих 
державних адміністрацій, їхніх перших заступників та заступників, 
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих 
рад. 

Необхідно розглянути можливість запровадження система-
тичної практичної початкової підготовки всіх службовців, які впер-
ше вступають на публічну службу, та мати узгоджені набори відпо-
відних навчальних програм для різних посад і категорій  
службовців. 

З огляду на досвід викладання та популярність серед органів 
місцевого самоврядування (друге місце після асоціацій органів 
місцевого самоврядування), діючі обласні центри перепідготовки 
та підвищення кваліфікації навчання можуть бути модернізовані та 
посилені з метою надання високопрактичного навчання представ-
никам місцевого самоврядування. 

Для посилення результату зусиль різних органів влади й са-
моврядування України та міжнародної донорської спільноти по-
трібно продовжувати співпрацю всіх зацікавлених сторін навколо 
питань побудови в Україні сучасної, цілісної, гнучкої та ефективної 
системи професійного навчання представників місцевого самовря-
дування, яка задовольнить їхні потреби у професійному розвитку та 
забезпечить «належні можливості професійної підготовки, винаго-
роди та просування по службі», як цього вимагають положення 
статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифіко-
ваної Україною. 
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Практика країн з розвиненою демократією та ринковою еко-
номікою свідчить, що для успішної кар’єри працівника його термін 
перебування на одній посаді в середньому має не перевищувати 
5 років. Після закінчення цього строку обов’язково необхідно ство-
рити для державного службовця нові умови для роботи. Інакше в 
працівника можуть знижуватись інтерес до професійного розвитку 
та зацікавленість до процесу і результату праці, а також відбувати-
ся професійна деградація. За відсутності можливостей професійно-
го чи посадового зростання необхідно передбачити та застосувати 
механізми стимулювання трудової віддачі та професійного  
розвитку.  

Однак орієнтуватися при ротації державних службовців ли-
ше на 4–5-річний термін перебування на посаді не варто. Адже 
багато залежить від професійного потенціалу службовця, індивіду-
альної роботи з ним і можливостей створювати умови для активіза-
ції розвитку його здібностей461.  

У системі кар’єрного розвитку першочергове значення ма-
ють початкова та адаптаційна підготовки. Особи, які вперше прий-
маються на державну службу, не мають спеціальної підготовки для 
виконання своїх обов’язків, потребують початкової підготовки, яка 
спрямована на отримання загальних знань і навичок, необхідних 
для роботи в державній службі.  

Адаптаційні програми надають спеціальну підготовку для 
виконання нових функцій після або до переведення на іншу чи 
вищу посаду. Державні службовці, як і інші працівники, користу-
ються загальним правом на підвищення кваліфікації. Більшість 
нормативних актів проголошують обов’язок проходити підвищення 
кваліфікації, зокрема займатися самоосвітою, тобто підтримувати 
на сучасному рівні свої знання та кваліфікацію. 

Отже, закономірно виникає потреба у формуванні сучасної, 
якісної системи державного управління та її кадрового забезпечен-
ня. Планування кар’єри повинно забезпечити максимально повну 
віддачу посадовця та отримання конкретним органом влади користі 
від його знань, умінь, навичок і кваліфікацій.  

У професійній діяльності ці показники будуть змінюватися: 
кваліфікація цілком може збільшитися, а набутий досвід допомага-

461 Артеменко Н. Планування кар’єрного розвитку державного служ-
бовця / Н. Артеменко // Вісник державної служби України. – 2008 – № 3. – 
С. 76–79. 
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тиме виконувати завдання більшої складності. Цілком ймовірно, 
що з часом сформується ситуація, за якої професійна кваліфікація 
посадовця досягне вищого рівня, і він зможе обіймати вищу поса-
ду. Для того щоб цей процес не був стихійним, а керівництво та 
кадрова служба органу влади могли визначити та встановити цей 
момент, потрібно створити всі необхідні умови для максимально 
сприятливого здійснення зазначених процесів, тобто необхідне 
планування кар’єри.  

Для штатних працівників важливо планувати їхнє перспекти-
вне кар’єрне зростання. «Траєкторія» переміщень працівників за-
лежить від їх особливостей, посад, ділової стратегії, яка визначає ті 
ділянки, для яких повинні бути наявні у потрібний час кваліфікова-
ні працівники. Результат кар’єрного руху працівника загалом є 
поєднанням чотирьох моделей: «трамплін», «драбина», «змія», 
«роздоріжжя».  

Нижче наведено їх короткі характеристики. 
– Модель «трамплін» поширена для працівників і спеціаліс-

тів, життєвий шлях яких складається з тривалого підйому, який 
супроводжується поступовим зростанням їхніх професійних знань, 
кваліфікації, досвіду. Відповідно змінюються його посади на скла-
дніші і більш оплачувані. На якомусь етапі працівник обіймає най-
вищу для нього посаду і прагне затриматися на ній тривалий час, а 
кар’єра завершується «стрибком з трампліна» – виходом на пенсію.  

Ця модель є типовою для працівників, які через низку при-
чин (добру якість трудового життя, особисті інтереси, невисоке 
навантаження за достатньої заробітної плати тощо) готові залиша-
тися на посаді «до пенсії». 

– Під моделлю «драбина» розуміють, що кожна її «сходинка» 
є посадою, яку працівник обіймає впродовж фіксованого проміжку 
часу (наприклад, до 5 років). За цей час він може освоїти нові 
обов’язки і попрацювати з повною віддачею. Після чергового під-
вищення кваліфікації працівник обіймає подальшу «сходинку-
посаду».  

Після досягнення вершини починається планомірний спуск 
«драбиною» з виконанням менш інтенсивних робіт, які не вимага-
ють керівництва великими колективами чи прийняття важливих 
рішень: наприклад, працівника використовують як консультанта, 
відповідно до його знань та досвіду. 
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– Модель «змія» передбачає переміщення працівника «гори-
зонтально»: з посади на посаду терміном декілька років. Це сприяє 
тому, що лінійний керівник детально може вивчити усі аспекти 
роботи підрозділу перед тим, як він буде призначений на вищу 
посаду. Цим задовольняється потреба особи пізнати ті функції 
управління, які її цікавлять. Цю модель використовують найчасті-
ше у великих організаціях, де практикується ротація кадрів. 

– Модель «роздоріжжя» передбачає, що після того чи іншо-
го терміну роботи працівник проходить комплексне оцінювання, за 
результатами якого приймається рішення про горизонтальне пере-
міщення, підвищення або пониження за посадою462. 

Загалом, основним змістом планування кар’єри державного 
службовця має стати ефективне використання усього цінного, чим 
він володіє чи може володіти як фахівець, та досягнення однієї з 
основних цілей державної служби – задоволення потреб та інте-
ресів громадян України. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

462 Стратегічне управління людськими ресурсами: навч. посібник / 
Є. Г. Матвіїшин. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 222 с. 
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3.7. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ  
КВАЛІФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ  

(НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
 
 
Виклики сьогодення вимагають формування високопрофе-

сійного інституту державної служби в Україні, забезпечення умов 
його ефективного функціонування завдяки кваліфікованому персо-
налу, здатному належно проводити політику держави, вчасно реа-
гувати на трансформаційні виклики. Саме тому дедалі більшої ак-
туальності набуває дослідження сучасних тенденцій управління 
професійним розвитком персоналу органів державної влади і, від-
повідно, удосконалення системи професійного навчання персоналу 
органів державної влади в Україні. 

Сьогодні система професійного навчання державних служ-
бовців потребує реформування у контексті наближення до стандар-
тів, правових та організаційних основ Європейського Союзу і про-
фесіоналізації державних службовців залежно від внутрішніх та 
зовнішніх потреб Української держави. Тому удосконалення сис-
теми професійного навчання державних службовців є одним із 
основних напрямків реформування державного управління, яке в 
умовах розгортання кризових процесів в економіці має розглядати-
ся як головний чинник ефективності соціально-економічних ре-
форм. 

Можна виокремити цілу низку українських дослідників, які 
досліджують проблеми інституту державної служби в Україні, зок-
рема й організації навчання, підготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців в Україні. Це – Н. Альошина, К. Ващенко, 
Т. Витко, Б. Волошинський, Л. Воронько, Д. Дзвінчук, В. Емелья-
нов, К. Магомедов, В. Негода, О. Оболенський, М. Орлів, 
В. Радкевич, В. Савченко, С. Хаджирадєва та інші. 

Реформування в Україні сфери державного управління, дер-
жавної служби, сфери освіти та територіальної організації влади 
вимагає високого рівня професійної компетентності персоналу 
органів державної влади, який забезпечується безперервним про-
фесійним розвитком. 

Термін «професійний розвиток» тлумачиться у Глосарії єв-
ропейської освіти та професійного навчання як дії, спрямовані на 
покращення професійної діяльності. Професійний розвиток може 
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здійснюватися у формах самонавчання, формальної освіти, консу-
льтацій, конференцій, коучингу чи наставництва тощо.463. 

Однак, таке європейське тлумачення феномену професійного 
розвитку персоналу органу державної влади є значно вужчим, аніж 
те, що поширене в Україні й відображене у Концепції реформуван-
ня системи професійного навчання державних службовців, голів 
місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників та 
заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депута-
тів місцевих рад, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 01 грудня 2017 року № 974-р (Концепція реформуван-
ня системи професійного навчання). Згідно з Концепцією реформу-
вання системи професійного навчання, професійний розвиток пер-
соналу органу державної влади визначається як «безперервний, 
свідомий, цілеспрямований процес особистісного та професійного 
зростання, що базується на інтеграції знань, умінь і компетентнос-
тей»464. 

Професійний розвиток персоналу органу державної влади іс-
нує як вираження взаємодії службових потреб державного органу 
та інтересів, потреб, здібностей кожного службовця. Тому не пот-
рібно професійний розвиток зводити лише до спеціальної освіти 
(на курсах, семінарах, у вузах тощо), коли службовець отримує 
знання та інформацію в готовому вигляді. Професійна зрілість 
службовця визначається здатністю до постійного професійного 
розвитку та набуття нових компетентностей. Також професійна 
зрілість державного службовця визначається професійним самови-
значенням. Л. Злочевська визначає поняття професійного само-
визначення як ухвалення рішень, що стосуються професійного 
розвитку465. 

463 European Centre for the Development of Vocational Training. 
Terminology of European education and training policy. Second edition. A selection 
of 130 key terms. Luxembourg : Publications office of the European Union, 2014. 
331 p. 

464 Про схвалення Концепції реформування системи професійного на-
вчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депу-
татів місцевих рад : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 
№ 974-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-р. 

465 Словник консультування з професійної кар’єри та працевлаштуван-
ня / Автор-укладач Л. С. Злочевська. Київ : ІПТО НАПН України, 2017. С. 28. 
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Варто акцентувати увагу на дослідженнях С. Хаджирадєвої, 
яка у зміст поняття «професійний розвиток персоналу органу дер-
жавної влади» вкладає процес якісних змін у професійній свідомос-
ті, професійному мисленні та професійній поведінці персоналу, що 
виражається в його готовності до професійної діяльності, яка зумо-
влена сучасним впливом навколишнього середовища466. 

Водночас О. Борисова визначає професійний розвиток пер-
соналу як складну систему та безперервний процес, що реалізову-
ється через комплекс освітніх, практичних, соціально-культурних, 
комунікаційних та мотиваційних заходів, спрямованих на навчан-
ня, підвищення кваліфікації, розвиток ділових якостей, соціально-
особистісний розвиток, оцінку та адаптацію персоналу до виробни-
чих та організаційних змін467. 

Професійний розвиток персоналу здійснюється через профе-
сійне навчання. 

Закон України «Про професійний розвиток працівників» 
№ 4312-VI від 12 січня 2012 року468 оперує поняттями: професійне 
навчання працівників та формальне професійне навчання працівни-
ків. Відповідно, професійне навчання працівників – це процес ціле-
спрямованого формування у працівників спеціальних знань, розви-
ток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати 
продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціона-
льні обов’язки, освоювати нові види професійної діяльності, що 
включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підви-
щення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва; 
а формальне професійне навчання працівників – це набуття праців-
никами професійних знань, умінь і навичок у навчальному закладі 
або безпосередньо у роботодавця відповідно до вимог державних 
стандартів освіти, за результатами якого видається документ про 
освіту встановленого зразка. 

В постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про систему професійного навчання державних служ-

466 Професіоналізація у сфері публічного управління : стан, проблеми, 
перспективи вирішення : монографія / [С. К. Хаджирадєва, Н. О. Алюшина, 
Л. О. Воронько та ін.]; за заг. ред. С. К. Хаджирадєвої. Київ : НАДУ, 2017. С. 9. 

467 Борисова Е.А. Управление персоналом для современных руководи-
телей. Спб. : Питер, 2003. С. 132. 

468 Про професійний розвиток працівників : закон України № 4312-VI 
від 12 січня 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17. 
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бовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступ-
ників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад» від 06 лютого 2019 р. № 106 зазначено, що 
професійне навчання – набуття та вдосконалення професійних 
знань, умінь та навичок учасників професійного навчання, що за-
безпечує відповідний рівень їхньої професійної кваліфікації для 
професійної діяльності469. 

Професійне навчання державних службовців розглядається 
як одне з першочергових завдань, без розв’язання якого неможливо 
забезпечити ефективність публічного управління, зробити реаль-
ним входження України до спільноти європейських держав. 

Система професійного навчання створюється для задоволен-
ня потреб державних органів у високопрофесійних фахівцях і за-
безпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності 
учасників професійного навчання470. 

Види професійного навчання: 
підготовка – успішне виконання учасниками професійного 

навчання відповідної освітньо-професійної програми, що є підста-
вою для присудження ступеня вищої освіти за рівнем магістра за 
спеціальностями, необхідними для професійної діяльності на дер-
жавній службі та службі в органах місцевого самоврядування, зок-
рема за спеціальністю 281 «Публічне управління та адмініструван-
ня» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»; 

підвищення кваліфікації – набуття учасниками професійного 
навчання нових та/або вдосконалення раніше набутих компетент-
ності у межах професійної діяльності або галузі знань; 

стажування – набуття учасниками професійного навчання 
практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у професійній 
діяльності або галузі знань; 

469 Про затвердження Положення про систему професійного навчання 
державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депу-
татів місцевих рад : постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. 
№ 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-п. 

470 Система професійного навчання державних службовців, посадових 
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. URL: 
http://www.center.gov.ua/pres-tsentr/novini/item/3419-система-професійного-
навчання-державних-службовців-посадових-осіб-місцевого-самоврядування-
та-депутатів-місцевих-рад. 
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самоосвіта – самоорганізоване здобуття учасниками профе-
сійного навчання потрібної компетентності, зокрема під час по-
всякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або 
іншою діяльністю, дозвіллям. 

За результатами професійного навчання державним службо-
вцям, посадовим особам місцевого самоврядування нараховуються 
кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної сис-
теми (далі – ЄКТС), які підлягають обліку, що ведеться службами 
управління персоналом. 

Державні службовці у межах виконання індивідуальних про-
грам та посадові особи місцевого самоврядування мають набирати 
не менше одного кредиту ЄКТС упродовж календарного року. 

Згідно з наказом Національного агентства України з питань 
державної служби № 154-20 від 27 серпня 2020 р. затверджено но-
вий перелік пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфі-
кації державних службовців за загальними професійними (сертифі-
катними) та короткостроковими програмами у 2021 році. 

Порядок нарахування кредитів ЄКТС за результатами профе-
сійного навчання визначає механізм нарахування цих кредитів за 
результатами професійного навчання державних службовців. 

Нарахування та облік кредитів ЄКТС здійснює служба 
управління персоналом центральних, місцевих органів виконавчої 
влади, інших державних органів, структурний підрозділ з питань 
кадрового забезпечення органу місцевого самоврядування, в якому 
працює державний службовець, посадова особа місцевого самовря-
дування. 

Кредити ЄКТС нараховуються за такими видами професій-
ного навчання: підготовка за освітньо-професійною програмою для 
здобуття ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 
управління та адміністрування»; підвищення кваліфікації; стажу-
вання; самоосвіта471. 

471 Перелік пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації 
державних службовців за загальними професійними (сертифікатними) та коро-
ткостроковими програмами у 2021 році : наказ Національного агентства Укра-
їни з питань державної служби № 154-20 від 27 серпня 2020 р. URL: https:// 
nads.gov.ua/storage/app/sites/5/DIYALNIST/PROFF%20NAVCHANJA/PERELIK
%20ZVO/napryamiv-2021-derzh-sluzhbovtsi.pdf. 
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Професійне навчання персоналу органів державної влади має 
безперервний та випереджувальний характер й організовується 
відповідним підрозділом чи службою управління персоналом на 
основі положень нормативно-правових актів у галузі освіти, праці 
та інших сфер, що регулюють суспільні відносини у забезпеченні 
роботодавців кваліфікованими та конкурентоспроможними на рин-
ку праці працівниками472. 

Для визначення потреби у професійному навчанні необхідно: 
1) враховувати поточне та стратегічне планування органу 

державної влади, його структурних підрозділів, необхідний перелік 
компетенцій персоналу для успішної реалізації окресленої мети; 

2) проаналізувати відповідність професійних компетенцій з 
посадою; 

3) оцінити професійну діяльність персоналу органу держав-
ної влади (щорічне оцінювання); 

4) проаналізувати проблеми, які заважають ефективному ви-
конанню посадових обов’язків473. 

Виявлення потреби у професійному навчанні персоналу ор-
гану державної влади дає змогу чітко визначити недоліки та прога-
лини у знаннях, вміннях та навичках, а також галузь знань, у якій 
виникає проблема. Це дає змогу коректно сформувати структуру та 
зміст навчальної програми, а її мета та зміст визначають найрезуль-
тативніші методи професійного навчання. 

Професійне навчання державних службовців, що здійсню-
ється в державному органі, набуває особливого значення у реаліза-
ції стратегії його розвитку, враховуючи внутрішні ресурси та зов-
нішній вплив474. 

Окремі автори в таких стратегіях визначають концептуальні 
засади розвитку професійного навчання державних службовців, 
особливо щодо забезпечення якості професійної підготовки та під-
вищення кваліфікації з урахуванням вітчизняних та міжнародних 

472 Радкевич В. О. Сучасні фактори професійного розвитку персоналу 
підприємств. Професійна освіта : проблеми і перспективи / ІПТО НАПН 
України; РВНЗ КІПУ. К. ; Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2012. Вип. 3. С. 29. 

473 Професійний розвиток державних службовців в умовах глобалізації 
та сучасних змін : монографія [Авт. кол. : В. М. Ємельянов, В. А. Негода, 
С. К. Хаджирадєва та ін.]. Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2018. С. 40. 

474 Савченко В. А. Управління розвитком персоналу : навчальний посіб-
ник. К. : КНЕУ, 2002. С. 254. 
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стандартів. Наприклад, М. Дрозач у своїх наукових працях зазна-
чає, що науковий інтерес викликає концептуальна модель організа-
ційно-економічного механізму професійного навчання державних 
службовців, яка повинна ґрунтуватись на реалізації таких принци-
пів: ставлення до професійного навчання не як до поточних витрат, 
а як до довгострокових для розвитку державного органу; безпе-
рервне та випереджувальне навчання; підвищення ролі державного 
органу у розвитку професійного навчання; орієнтація на результат 
навчання475. 

За цих умов метою професійного навчання є забезпечення 
належного рівня підготовки працівників згідно з вимогами робочо-
го місця; створення умов для розвитку їхньої професійної компете-
нтності, підвищення продуктивності праці, якості послуг, а також 
створення для них можливостей реалізації своїх здібностей. 
Обов’язковими умовами реалізації здібностей працівників є їхня 
зацікавленість власною професією, яка стимулює оволодіння нови-
ми знаннями, прийомами і способами діяльності, а також ефектив-
на мотивація професійного розвитку з боку органу державної вла-
ди, зокрема оцінювання та організація роботи як творчого процесу. 
Важливе значення в діяльності національної системи професійної 
підготовки державних службовців і посадових осіб органів місце-
вого самоврядування має мережа закладів освіти, що здійснюють 
підвищення кваліфікації державних службовців. 

В Україні формування мережі закладів освіти, що здійсню-
ють підвищення кваліфікації державних службовців, почалось у 
1995 р. з прийняттям указу Президента України від 02 серпня 
1995 р. № 682 «Про затвердження Положення про Українську Ака-
демію державного управління при Президентові України та її зага-
льної структури»476, відповідно до якого утворено Інститут підви-
щення кваліфікації кадрів (перейменовано в Інститут підвищення 
кваліфікації керівних кадрів Указом Президента України від 21 
вересня 2001 р. № 850/2001). 

475 Дрозач М. Формування інноваційної моделі розвитку професійного 
навчання персоналу на виробництві. Україна : аспекти праці. 2014. № 3.  
С. 28–32. 

476 Про затвердження Положення про Українську Академію державного 
управління при Президентові України та її загальної структури : указ Президе-
нта України від 02 серпня 1995 р. № 682. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/682/95. 
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Основними завданнями Інституту підвищення кваліфікації 
кадрів НАДУ визначено підвищення кваліфікації кадрів централь-
них і місцевих органів державної влади та органів місцевого самов-
рядування; методична, інформаційна, консультативна допомога 
центрам підвищення кваліфікації державних службовців та навчан-
ня працівників державних підприємств, установ, організацій. 

Передумовою активного створення цілісної системи підви-
щення кваліфікації кадрів державних органів, органів місцевого 
самоврядування стало прийняття Кабінетом Міністрів України 
постанови від 19 лютого 1996 р. № 224 «Про центри перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, керівників державних підпри-
ємств, установ та організацій»477. Центри перепідготовки та підви-
щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і орга-
нізацій (ЦППК) утворено в усіх регіонах України, м. Києві та Сева-
стополі, крім Дніпропетровської, Львівської, Одеської й Харків-
ської областей, де функції ЦППК було покладено на структурні 
підрозділи відповідних регіональних інститутів НАДУ. 

З 2004 р. діяльність ЦППК унормовується постановою Кабі-
нету Міністрів від 16 грудня 2004 р. № 1681 «Про центри підви-
щення перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ор-
ганів державної влади, органів місцевого самоврядування, держав-
них підприємств, установ і організацій»478. Цим нормативно-
правовим актом встановлено, що ЦППК є закладом післядипломної 
освіти. 

На відміну від регіональних інститутів НАДУ, що мають ти-
пову організаційну структуру та матеріально-технічне забезпечен-
ня, притаманні класичним закладам освіти, більшість ЦППК роз-
міщені в адміністративних приміщеннях або будівлях, які перебу-

477 Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників дер-
жавних підприємств, установ та організацій : постанова Кабінету Міністрів 
України від 19 лютого 1996 р. № 224. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/224-96-п. 

478 Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підп-
риємств, установ і організацій : постанова Кабінету Міністрів України від 16 
грудня 2004 р. № 1681. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-2004-п. 
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вають у власності обласних/міських державних адміністрацій або 
обласних рад, що є їх засновниками. 

У 2019 р. розпочато реорганізацію Всеукраїнського центру 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування та перейменовано в Українську школу 
урядування (УШУ). У складі УШУ утворено три центри: центр 
оцінювання кандидатів на посади державної служби; тренінговий 
центр; центр мовної підготовки. Зокрема, на центр оцінювання 
кандидатів на посади державної служби покладено завдання вико-
нання функцій з оцінювання кандидатів на посади державної служ-
би, що дасть змогу оптимізувати організацію та процедури оціню-
вання, покращити спроможність конкурсних комісій та НАДС опе-
ративно та ефективно забезпечувати проведення конкурсів на поса-
ди державної служби479. 

24 лютого 2021 Кабінет Міністрів України ухвалив розпоря-
дження «Деякі питання реорганізації закладів освіти» з метою вдо-
сконалення структури Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України та Дніпропетровського, Львівського, 
Одеського, Харківського регіональних інститутів державного 
управління. «В умовах децентралізації наше завдання – модернізу-
вати мережу закладів вищої освіти, створити потужні та сучасні 
університети з метою покращення конкурентних можливостей здо-
буття якісної освіти та забезпечення потреб регіонального ринку 
праці висококласними й мотивованими фахівцями, а також поліп-
шити рівень підготовки та підвищення кваліфікації державних 
службовців і фахівців місцевого самоврядування», – зазначив Мі-
ністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. 

Заходи з реорганізації будуть здійснені шляхом приєднання 
закладів вищої освіти: 

Національної академії державного управління при Президен-
тові України до Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка; 

479 Стан системи професійного навчання державних службовців, голів 
місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, 
посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад : доповідь / 
[К. Ващенко (кер. авт. колективу), В. Купрій, В. Чмига, Т. Токарчук, Л. Рикова, 
Ю. Вернигор та ін.; за заг. ред. К. Ващенка]. К. : Національне агентство Украї-
ни з питань державної служби, 2019. С. 45. 
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Дніпропетровського регіонального інституту НАДУ до Наці-
онального технічного університету «Дніпровська політехніка»; 

Львівського регіонального інституту НАДУ до Національно-
го університету «Львівська політехніка»; 

Одеського регіонального інституту НАДУ до Державного 
університету «Одеська політехніка»; 

Харківського регіонального інституту НАДУ до Харківсько-
го національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Відповідно до розпорядження здобувачі вищої освіти НАДУ 
та регіональних інститутів державного управління продовжувати-
муть навчання за обраними спеціальностями та джерелами фінан-
сування480. 

До мережі закладів освіти, які здійснюють освітню діяльність 
з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування, також належать заклади освіти, що пе-
ребувають у сфері управління державних органів. НАДС разом з 
органами, на які поширюється дія законів України «Про державну 
службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» і до 
сфери управління яких належать відповідні заклади освіти, у межах 
своїх повноважень здійснюють управління системою підвищення 
кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних ад-
міністрацій, їхніх перших заступників та заступників, посадових 
осіб місцевого самоврядування. 

На офіційному сайті НАДС розміщено повний перелік закла-
дів вищої освіти, які мають право на провадження освітньої діяль-
ності з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління 
та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адмініс-
трування». 

Після трансформації спеціальностей галузі знань «Державне 
управління» у спеціальність «Публічне управління та адміністру-
вання» галузі знань «Управління та адміністрування» та подальшо-
го її виділення в окрему галузь знань «Публічне управління та ад-
міністрування» почала активно розширюватись мережа закладів 
вищої освіти, що мають право провадження освітньої діяльності за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

480 Уряд ухвалив рішення про реорганізацію Національної академії 
державного управління при Президентові України. URL: https://mon.gov.ua/ 
ua/news/uryad-uhvaliv-rishennya-pro-reorganizaciyu-nacionalnoyi-akademiyi-
derzhavnogo-upravlinnya-pri-prezidentovi-ukrayini. 
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У 2017 р. вже налічувалось 88 закладів вищої освіти, які ма-
ли право на здійснення освітньої діяльність за спеціальністю «Пуб-
лічне управління та адміністрування», у 2018 р. таких закладів ви-
щої освіти було 109, у 2019 р. – 116481. 

Одним з таких закладів вищої освіти є Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ), при 
якому з 1996 року функціонує магістратура державної служби. У 
2015–2018 році магістратура була залучена до проведення підви-
щення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місце-
вого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції. 
Функціонує аспірантура, також у 2017 році здійснено перший набір 
за бакалаврською програмою «Публічне управління та адміністру-
вання». 

Випускники магістратури державної служби ІФНТУНГ 
отримують відповідні професійні знання та навички, які значно 
впливають на підвищення ефективності управлінських процесів. Ці 
знання вони використовують для нормативного, правового, органі-
заційного, кадрового та господарського забезпечення діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Варто зазначити, що в магістратурі державної служби ІФН-
ТУНГ більшість слухачів – молоді державні службовці та посадові 
особи місцевого самоврядування, а отже, проводиться відповідна 
робота з підготовки та залучення молоді до державної служби і 
служби в органах місцевого самоврядування, а також створення 
умов для її професійного зростання. 

З метою ефективної реалізації завдань щодо підготовки ви-
сококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Публічне управлін-
ня та адміністрування» до пріоритетних напрямів діяльності магіс-
тратури державної служби ІФНТУНГ зараховують: оптимізацію 
самостійної роботи слухачів, формування розуміння та потреби 
вчитися протягом всього життя; організацію системної індивідуа-
льної роботи слухачів з викладачами та підвищенням її ефективно-
сті; забезпечення високого рівня викладання дисциплін завдяки 
залученню найбільш кваліфікованих викладачів університету та 
працівників органів державної влади і органів місцевого самовря-
дування; створення викладачам сприятливих умов для застосуван-

481 Підсумки роботи НАДС за 2019 рік : публічний звіт Голови Олекса-
ндра Стародубцева. URL: https://nads.gov.ua/news/pidsumki-roboti-nads-za-2019-
rik-publichnij-zvit-golovi-oleksandra-starodubceva. 
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ня авторських програм та оригінальних методик викладання; здійс-
нення поглибленої науково-дослідної роботи, пріоритети в якій 
надаються дослідженням проблем державного управління, підтрим-
ці інноваційної діяльності; сприяння слухачам у визначенні своєї 
професійної кар’єри та працевлаштування. 

Випускники магістратури державної служби ІФНТУНГ 
з числа державних службовців і посадових осіб місцевого самовря-
дування мають перевагу щодо кар’єрного зростання, а також ви-
пускники, які не працювали в органах державної влади та місцево-
го самоврядування, мають шанс довести, що вони є справді підго-
товленими фахівцями у сфері державного управління, які віддано 
працюватимуть на благо України для досягнення високого рівня 
життя громадян. 

Відгуки керівників органів державної виконавчої влади і мі-
сцевого самоврядування про рівень підготовки магістрів за спеціа-
льністю «Публічне управління та адміністрування» є позитивними і 
свідчать про належний рівень отриманих ними кваліфікаційних 
навичок і умінь. 

З метою удосконалення механізмів працевлаштування ви-
пускників магістратура постійно взаємодіє з НАДС, запрошує ке-
рівників органів влади на захист магістерських робіт, проводить  
«круглі столи» за участю представників облдержадміністрацій та 
райдержадміністрацій. 

Система зв’язків із випускниками здійснюється магістрату-
рою за такими формами: електронна пошта, листування, телефонні 
повідомлення, запрошення на семінари та конференції з питань 
удосконалення системи підготовки майбутніх фахівців, залучення 
до керівництва магістерськими роботами, що дає змогу отримувати 
відомості про місце роботи випускників та їхню службову кар’єру. 

Ще одним закладом, що здійснює професійне навчання і під-
вищення кваліфікації, є Івано-Франківський обласний центр пере-
підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держа-
вної влади, органів місцевого самоврядування, державних підпри-
ємств, установ і організацій. 

Всього у 2018 році за погодженням із засновниками з пер-
винного плану-графіка навчань було вилучено 19 навчальних захо-
дів та додатково внесено 10 інших навчальних заходів. 

Проведені зміни і уточнення плану-графіка навчань на 2018 
рік не вплинули на основні планові показники роботи центру. 
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Всього за уточненим планом графіком в звітному періоді проведе-
но 113 навчальних заходів (при 122 заходах первинного плану), на 
яких навчання пройшли 3180 слухачів (при 2573 за планом) або (за 
формою звітності НАДУ) 1382 державні службовці місцевих та 262 
центральних органів виконавчої влади і 1060 посадових осіб місце-
вого самоврядування482. 

Слухачами центру в 2018 році були працівники апаратів об-
ласної та районних державних адміністрацій, їх структурних під-
розділів; працівники територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади; працівники виконавчих апаратів обласної та 
районних рад; працівники сільських, селищних, міських рад та їх 
виконавчих комітетів; працівники рад об’єднаних територіальних 
громад; керівники та спеціалісти підприємств, установ та організа-
цій; депутати місцевих рад. 

У 2018 році в центрі за всіма видами навчання підвищили 
кваліфікацію 3180 слухачів (за планом 2573), що на 607 осіб (на 
23,6 відсотка) більше, порівняно з плановою цифрою. Впродовж 
року навчання в центрі пройшли 1253 молоді посадовці віком до 35 
років, або 39,4 відсотка всіх слухачів, що на 2,2 відсотка більше 
порівняно із 2017 роком (37,2 відсотка). 

В центрі постійно впроваджують у освітній процес нові  
освітні програми, оновлюються ті програми, що не втратили актуа-
льності. Упродовж 2018 року центром програм розроблено 40 но-
вих та оновлено 24 діючі програми, що сягає 92,8 відсотка від зага-
льного числа 69 реалізованих освітніх програм, з них 4 професійні 
програми підвищення кваліфікації, 2 програми тематичних постій-
но діючих семінарів, 55 програм тематичних короткострокових 
семінарів та 3 програми виїзних тематичних семінарів. Навчання, 
що проводилося за 5-ма розробленими в попередні роки освітніми 
програмами, у 2018 році склали лише 7,2 відсотка від загального 
числа реалізованих у звітному періоді програм. 

До проведення занять зі слухачами центру у 2018 році залу-
чено на договірних умовах 181 викладача, серед яких 42 науково-
педагогічні та педагогічні працівники вищих закладів освіти, 115 
працівників органів влади різного рівня та 24 представники гро-

482 Звіти про роботу Івано-Франківського обласного центру перепідго-
товки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. 
URL: https://ifocppk.jimdo.com/ звіти-про-роботу-центру. 
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мадських організацій. Варто зазначити, що Івано-Франківський 
обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації праців-
ників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій не має своїх штатних 
викладачів – вони усі запрошені. 

З числа викладачів центру навчальні заняття проводили: 8 
докторів наук, 29 кандидатів наук (з них 6 або 20,7 відсотка від 
числа кандидатів наук – кандидати наук з державного управління), 
12 магістрів з державного управління, 17 магістрів державної служ-
би та викладачі-практики – 115 осіб483. 

Програми навчань у центрі орієнтовані на оновлення та вдо-
сконалення: правової, економічної, управлінської, політологічної, 
соціально-гуманітарної, мовної, спеціальної фахової підготовки. 

Впродовж 2019 року центром згідно з уточненим планом-
графіком навчань проведено 128 навчальних заходів проти 119 при 
первинному плануванні, що на 9 освітніх заходів або на 7,6 відсот-
ка більше, порівняно з плановою цифрою і на 13,3 відсотка більше, 
ніж у 2018 році (113 освітніх заходів). 

У 2019 році в центрі за всіма видами навчання підвищили 
кваліфікацію 4159 слухачів (за планом 2670), що на 1489 осіб (на 
55,8 відсотка) більше, порівняно з плановою цифрою, а також на 
979 осіб (на 30,8 відсотка) більше, порівняно з минулим 2018 ро-
ком. 

Слухачами центру в 2019 році були працівники апаратів об-
ласної та районних державних адміністрацій, їх структурних під-
розділів; працівники територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади; працівники виконавчих апаратів обласної та 
районних рад; працівники сільських, селищних, міських рад та їх 
виконавчих комітетів; працівники рад об’єднаних територіальних 
громад; керівники та спеціалісти підприємств, установ та організа-
цій; депутати місцевих рад. 

Всього за 2019 рік навчання з підвищення кваліфікації в 
центрі пройшли 1248 (серед них 432 віком до 35 років) державних 
службовців місцевих органів виконавчої вклади, 1177 (серед них 
441 віком до 35 років) державних службовців територіальних орга-

483 Звіти про роботу Івано-Франківського обласного центру перепідго-
товки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. 
URL: https://ifocppk.jimdo.com/ звіти-про-роботу-центру. 
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нів центральних органів виконавчої вклади, 1144 (серед них 445 
віком до 35 років) посадових осіб місцевого самоврядування та 590 
(серед них 208 віком до 35 років) працівників бюджетних установ. 

До проведення занять зі слухачами у 2019 році центром за-
лучено на договірних умовах 196 викладачів, що порівняно з мину-
лим 2018 роком – на 15 викладачів або на 7,6 відсотка більше. Се-
ред залучених до викладання у 2019 році працювали: 55 науково-
педагогічних та педагогічних працівників вищих закладів освіти, 
116 працівників органів влади різного рівня та 25 представників 
громадських організацій. 

З числа викладачів центру навчальні заняття проводили: 8 
докторів наук, 32 кандидати наук (з них 5 або 15,6 відсотка від чис-
ла кандидатів наук – кандидати наук з державного управління), 13 
магістрів з державного управління, 23 магістри державної служби 
та викладачі-практики – 120 осіб. 

У 2020 році за скоригованим планом-графіком проведено 
всього 170 навчальних заходів (за первинним планом 112 заходів), 
з них 24 освітні заходи проведено на базі центру, 9 – за місцем пра-
ці слухачів, а решту 137 – дистанційно. 

Всього навчання в центрі за всіма видами підвищення квалі-
фікації пройшли 5874 слухачі (за планом 2890), з них 1745 держав-
них службовців місцевих та 2228 державних службовців централь-
них органів виконавчої влади, 1425 посадових осіб місцевого само-
врядування та 476 працівників бюджетних установ. 

В центрі постійно розробляються та впроваджуються у осві-
тній процес нові освітні програми актуальної тематики та оновлю-
ються ті освітні програми, що не втратили своєї актуальності. 
Впродовж 2020 року центром освітні заходи реалізовано за 95 осві-
тніми програмами, зокрема за професійними (сертифікатними) 
програмами підвищення кваліфікації – 13, з них одна загальна про-
фесійна (сертифікатна) програма для навчання фахівців з публічних 
послуг на місцевому рівні врядування та 82 короткостроковими 
програмами підвищення кваліфікації. Серед реалізованих освітніх 
програм центром розроблено 60 нових освітніх програм або 63,2 
відсотка, оновлено 35 діючих програм, що сягає 36,8 відсотка від 
загального числа реалізованих освітніх програм484. 

484 Звіти про роботу Івано-Франківського обласного центру перепідго-
товки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
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Натепер ІФОЦППК проводить освітні заходи з використан-
ням технологій дистанційного навчання, керуючись наказом Мініс-
терства освіти і науки України № 406 від 16 березня 2020 року 
«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавіру-
су COVID-19» відповідно до п. 2 наказу, забезпечує виконання 
освітніх програм з підвищення кваліфікації державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом організації 
освітнього процесу із використанням технологій дистанційного 
навчання за допомогою програмного продукту ZOOM, що дає змо-
гу проводити навчальні заняття у формі відеоконференції та вебі-
нарів. 

У процесі реформування системи професійного навчання не-
обхідно адаптовувати кращий досвід, зокрема: 

підходи до розроблення компетентнісних моделей за рівнями 
управлінської ієрархії та визначення переліку основних функцій в 
органах влади для подальшого формування функціональних планів, 
професійних стандартів та кар'єрних схем; 

формування державних стратегічних документів, орієнтова-
них на розвиток талантів та вищого корпусу державної служби; 

інтеграцію систем організаційного навчання в органах влади 
та визначення персональної відповідальності керівників за ство-
рення умов для розвитку професійної компетентності під-
порядкованого персоналу; 

запровадження ефективних інструментів розвитку лідерства, 
програм на замовлення органів влади, інструменту розвитку кар'єри 
в інститутах ЄС; 

адаптацію інструментів мотивації персоналу та розвитку ор-
ганізаційної культури в органах влади485. 

Ефективний розвиток системи професійного навчання пер-
соналу органів державної влади в Україні на сучасному етапі вима-
гає залучення нових напрямів удосконалення системи професійно-
го навчання персоналу органів державної влади. 

Розглянемо ці напрями детальніше та обґрунтуємо їхню важ-
ливість. 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. 
URL: https://ifocppk.jimdo.com/ звіти-про-роботу-центру. 

485 Орлів М.С. Підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади : 
механізми формування сучасної моделі : монографія. Київ ; Івано-Франківськ : 
«Лілея-НВ», 2018. 300 c. 

- 378 - 

                                                                                                        



Цільове фінансування професійного розвитку персоналу.  
Інвестування в людські ресурси відчутно впливає на ефективність 
органів державної влади, підвищення показників надання послуг  
та ін. 

Запровадження системи оцінювання якості освітніх послуг 
як напрям удосконалення управління професійним розвитком пер-
соналу органів державної влади. У нашій країні сьогодні можна 
констатувати відсутність цілісної системи оцінювання якості освіт-
ніх послуг у системі професійного розвитку персоналу органів 
державної влади, яка відповідала б європейським стандартам за-
безпечення якості освіти. Останні десятиліття міжнародна спільно-
та вважає компетентнісний підхід дієвим інструментом поліпшення 
якості освіти та оцінювання результатів професійного навчання 
персоналу органів державної влади. 

Акцентування уваги на стратегічному прогнозуванні профе-
сійного розвитку персоналу як напрям удосконалення управління 
професійним розвитком персоналу органів державної влади в Укра-
їні. Стратегічне прогнозування тісно пов’язане з потребою суспіль-
ства у компетентних висококваліфікованих кадрах, здатних постій-
но розвиватись та навчатись задля досягнення професійних цілей. 

Запровадження педагогічних інновацій в управлінні профе-
сійним розвитком персоналу. У процесі професійного розвитку 
персоналу органів державної влади для підвищення їхнього профе-
сіоналізму необхідно використовувати найрізноманітніші іннова-
ційні педагогічні методики. 

Отже, підсумуємо: швидкість змін, які відбуваються в систе-
мі публічного управління, вимагають існування гнучкої й дієвої 
системи професійного навчання державних службовців та посадо-
вих осіб місцевого самоврядування. Особливістю професійної пе-
репідготовки і підвищення кваліфікації в сучасних умовах стає 
освоєння творчого використання інформаційно-комп’ютерних тех-
нологій під час підготовки і реалізації управлінських рішень не 
лише для розв’язання поточних інформаційно-облікових завдань, а 
й стратегічних і перспективних питань.  
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Найістотнішими результатами цього дослідження, що зумов-
люють його самостійність і значимість, нове бачення шляхів 
розв’язання конституційно-правових проблем реформи децентралі-
зації публічної влади, організації та функціонування місцевого 
самоврядування в Україні є наведені нижче висновки, теоретичні 
узагальнення та відповідні пропозиції. 

1. У числі актуальних теоретичних та практичних проблем 
державотворення останніх десятиліть важливіше значення набуває 
визначення місця та ролі місцевого самоврядування та децент-
ралізації публічної влади, концептуальне обґрунтування та прак-
тична реалізація муніципальних прав людини, затвердження зба-
лансованих взаємовідносин центральної влади та територіальних 
громад, місцевих представницьких та виконавчих структур, публіч-
но-владних інститутів та самодіяльних структур громадянського 
суспільства. 

2. Зарубіжний досвід переконливо підтверджує необхідність 
реформи децентралізації публічної влади для підвищення ролі міс-
цевого самоврядування у подоланні господарсько-економічних, 
соціально-культурних та, подекуди, політико-правових проблем 
суспільства. Послідовна інституціоналізація та конституювання 
місцевого самоврядування передбачає докорінну зміну суті та зміс-
ту політичних, соціальних, економічних відносин, перетворення 
людини на активного учасника управлінських процесів на локаль-
но-регіональному рівні. Муніципальна влада є найбільш наближе-
ною до територіальної громади формою публічного владарювання. 
Вона здатна найоперативніше, усвідомлюючи відповідальність 
перед тією ж громадою, реагувати на її потреби та зацікавлена в 
наданні справді якісних муніципальних послуг в соціальній сфері, 
на відміну від державних органів, які часто керуються не соціаль-
ними інтересами та потребами місцевого населення, а зовсім інши-
ми чинниками. 

3. Зарубіжна муніципальна практика та вітчизняний досвід 
реформ у сфері децентралізації публічної влади та місцевого само-
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врядування переконливо доводять потребу у втіленні в життя ос-
новних ідей та принципів сучасного муніципалізму, який пропагує 
відродження, визнання, усебічне застосування, гарантування різ-
номанітних форм прямої та представницької демократії на місце-
вому рівні, необхідність самоорганізації населення та наділення 
громад широкими повноваженнями, що й забезпечить досягнення 
основної мети сучасної конституційної реформи – децентралізацію 
влади та субсидіарність прийнятих рішень. Вплив концептуальних 
засад сучасного муніципалізму простежується у процесі розробки 
механізму реалізації завдань та функцій територіальних громад, 
ролі місцевого самоврядування у подоланні різнопланових питань 
місцевого значення, насамперед, у сфері соціального захисту, жит-
лово-комунального господарства та охорони здоров’я, де ключова 
роль відводиться самій територіальній громаді та різноманітним 
формам громадського контролю. 

4. В сучасних умовах децентралізації публічної влади та ак-
тивного реформування багатьох сфер суспільного життя в Україні, 
інтерес до проблем місцевого самоврядування у порівняльному 
ключі не лише виправданий, а вкрай необхідний. Адже системний, 
комплексний характер місцевого самоврядування об’єктивно вима-
гає аналізу концептуально-конституційних основ місцевого самов-
рядування та виявлення чинників та умов його становлення у зару-
біжних країнах. Аксіоматично, що місцеве самоврядування виникає 
не відразу у вигляді системи, а спочатку у вигляді передумов, 
об’єктивних чинників, які формуються за сприятливих умов. Одні-
єю з таких умов і є конституційно-правова основа місцевого само-
врядування. 

5. Проведений авторським колективом аналіз інститутів міс-
цевого самоврядування через призму концептуально-консти-
туційних основ децентралізації публічної влади має важливе теоре-
тико-методологічне значення. Вивчаючи конституційно-правові 
моделі місцевого самоврядування та форми децентралізації публіч-
ної влади, досліджуючи злети та кризи державності у різних зару-
біжних державах, розглянувши характер стосунків місцевого само-
врядування з іншими суб’єктами та інститутами політичної органі-
зації суспільства, усвідомлюючи причини трансформації цих взає-
мовідносин, можна проаналізувати суть, зміст та форму функцій 
держави у сфері місцевого самоврядування, зрозуміти причини та 
наслідки різновекторного ставлення держави до цього інституту в 
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різні епохи тощо. Адже не викликає сумнівів існування прямого, 
безпосереднього зв’язку між моделлю політичної системи та полі-
тичною моделлю місцевого самоврядування як елемента громадян-
ського суспільства і публічної влади. Що більше, історичні тради-
ції, національно-культурні особливості та політична модель місце-
вого самоврядування також впливають на державну муніципальну 
політику, конституційну регламентацію місцевого самоврядування 
і територіальних колективів та поточне муніципальне законодавст-
во, реальну практику децентралізації публічної влади тощо. 

6. Порівняльно-аналітичний аналіз зарубіжного досвіду ре-
форм у сфері децентралізації публічної влади концептуально спря-
мовує нас на розуміння місцевого самоврядування та локальної 
демократії через призму прав людини, насамперед, права людини 
на вільний розвиток своєї особистості. Це право належить до числа 
суб’єктивних конституційних прав узагальненого характеру. Воно 
передує всім іншим правам і свободам людини і громадянина, які у 
різних аспектах його конкретизують. Суть цього права полягає в 
тому, що громадяни та інші особи (іноземці, біженці, особи без 
громадянства), маючи всі права і свободи, закріплені і гарантовані 
конституцією, використовують їх у власних інтересах, за своїм 
розсудом розвивають свої здібності. Будь-які перепони на шляху 
забезпечення вільного розвитку особистості суперечать нормам 
конституції і тому повинні бути ліквідовані. Саме це детермінує 
основні напрямки та види діяльності органів місцевого самовряду-
вання – гарантувати людям, які проживають на тій чи іншій тери-
торії, їхній вільний розвиток та використовувати для цього відпо-
відні конституційно-визнані та гарантовані засоби. Адже розвиток 
особистості кожної людини є важливим елементом соціо-
гуманітарного та господарсько-економічного розвитку терито-
ріальних громад та суспільства загалом. 

7. Концептуальний та порівняльно-аналітичний аналіз систе-
ми конституційних прав та свобод людини і громадянина у зістав-
ленні із муніципальним рівнем їх можливої реалізації, а іноді і за-
хисту, вказує на особливе місце та роль у цій системі прав людини 
у сфері місцевого самоврядування. Зарубіжний досвід реформуван-
ня у сфері децентралізації публічної влади доводить, що ці права 
мають не лише своє концептуальне обґрунтування, а й об’єктивно 
випливають із змісту конституції та конституційних прав та свобод. 
Вони реалізуються в межах території, на яку поширюється юрис-
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дикція відповідної територіальної громади, захищаються не тільки 
на рівні конституції та законів, але й нормативних актів органів 
місцевого самоврядування. Останнє підтверджує існування особли-
вого виду суб’єктивних прав у загальній системі конституційних 
прав і свобод людини і громадянина – муніципальних прав особис-
тості. 

8. Значну роль у процесах децентралізації публічної влади та
становлення муніципалізму, муніципальної демократії, правової 
державності та реалізації місцевого самоврядування відіграють 
міжнародно-правові стандарти локальної демократії. Особливостя-
ми міжнародних стандартів у цій сфері є те, що вони регламенту-
ють спільно вироблені державами концептуальні підходи і міжна-
родно-легальні принципи становлення, формування і функціону-
вання інституту місцевого самоврядування на території конкретних 
держав. 

Закріплення таких положень на міждержавному та міжкон-
тинентальному рівні за допомогою рамкових норм міжнародного 
права свідчить про важливість місцевого самоврядування та децен-
тралізації публічної влади не тільки в національному (внутрішньо-
державному), але й у міжнародному аспекті, що характеризується 
актуалізацією і глобалізацією предметів правового регулювання.  

9. Активне та послідовне використання міжнародно-
правових норм і стандартів у процесах децентралізації публічної 
влади та муніципалізації суспільного життя та демократичного 
устрою, з перебігом формування муніципального права та норма-
тивного регулювання організації та функціонування місцевого са-
моврядування є дуже своєчасним. Інтеграція держав у світове спів-
товариство накладає на них обов’язки з реалізації своїх міжнарод-
но-правових зобов’язань не тільки на міжнародній арені, але й усе-
редині кожної країни. На ці процеси істотно впливає наявність або 
відсутність фінансово-економічних умов і політичної волі, особли-
вості менталітету народу, рівень правосвідомості та загальної пра-
вової та муніципальної культури, історичні традиції тощо. 

Усе це свідчить про формування глибоких інтеграційних тен-
денцій, що відбуваються у сучасному світі, виявленням яких є роз-
роблення єдиного уніфікованого підходу до найважливіших проб-
лем демократії, прав людини та принципів децентралізації публіч-
ної влади у світовому співтоваристві, в якому кожен має почувати 
себе членом великої і дружньої сім’ї.  
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10. Позитивний зарубіжний досвід об’єктивно свідчить про
те, що рух суспільства до формування реального місцевого самов-
рядування та децентралізації публічної влади – тривалий та склад-
ний, принаймні двосторонній, процес. На цьому шляху чимало 
перепон у вигляді стереотипів авторитарного минулого, опору бю-
рократизованого прошарку апарату державної влади, пасивності 
або недосвідченості широких верств населення, практичних поми-
лок, які здійснюються під час утворення та функціонування самов-
рядних структур, профільних наукових досліджень та викладання, 
що підриває привабливість та переконливість самого процесу. 

Громадянське суспільство повинно уважно контролювати та 
регулювати свій шлях через послідовну децентралізацію публічної 
влади до реального місцевого самоврядування, використовуючи 
ініціативу місць та правовий закон, міжнародні стандарти та місце-
ві звичаї, взаємодію науки і практики, традиції і новації. Лише ці-
леспрямовано йдучи у цьому напрямі, ми позбавимося радянського 
розуміння локальної демократії як системи рад, докорінно змінимо 
філософію влади, нарешті побачимо кроки назустріч людям – меш-
канцям сіл, селищ та міст і з часом станемо нацією самоврядних 
громад. Україна вступила на цей шлях та, будемо сподіватися, зда-
тна рухатися до нього самостійно й успішно. 

- 384 - 



АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ 

Баймуратов Михайло Олександрович – доктор юридичних наук, 
професор, головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної 
Ради України, Заслужений діяч науки і техніки України; 

Батанов Олександр Васильович – доктор юридичних наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого 
самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; 

Батанова Наталія Миколаївна – кандидат юридичних наук, старший 
науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держа-
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України; 

Бедрій Руслан Богданович – кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри конституційного права Львівського національного 
університету імені Івана Франка; 

Боярський Володимир Олександрович – аспірант Інституту законо-
давства Верховної Ради України; 

Боярський Олександр Олександрович – кандидат юридичних наук, 
суддя міського суду м. Білгород-Дністровського Одеської області, докторант 
Інституту законодавства Верховної Ради України 

Воротіна Наталія Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та 
адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України; 

Гайдар Марія Єгорівна – аспірант відділу конституційного права та 
місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України; 

Гучко Марія Михайлівна – радник голови Стрийської райдержадмі-
ністрації, аспірант Львівського регіонального інституту державного управлін-
ня Національної академії державного управління при Президентові України; 

Ковалів Мирослав Володимирович – кандидат юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін Інституту 
права Львівського державного університету внутрішніх справ; 

Костецька Тетяна Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого 
самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; 

Кофман Борис Якович – доктор юридичних наук, старший дослідник, 
головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради 
України, Заслужений юрист України; 

Малімон Віталій Іванович – кандидат наук з державного управління, 
доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу; 

Медвідь Федір Михайлович – доктор наук в галузі політології, канди-
дат філософських наук, проф. МКА, професор кафедри теорії держави і права 
та конституційного права Міжрегіональної академії управління персоналом; 

- 385 - 



Микієвич Михайло Миколайович – доктор юридичних наук, профе-
сор, завідувач кафедри європейського права факультету міжнародних відносин 
Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Миколаєнко Ольга Олександрівна – аспірант відділу конституційно-
го права та місцевого самоврядування Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України; 

Пухтинський Микола Олександрович – кандидат юридичних наук, 
доцент, старший науковий співробітник відділу конституційного права та 
місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України; 

Стрільчук Віталій Ананійович – кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри правознавства Поліського національного університету; 

Шаповал Наталія Володимирівна – кандидат юридичних наук, ке-
руючий партнер адвокатського об’єднання «Шаповал та партнери», викладач 
кафедри теорії, історії держави та права Кременчуцького національного уні-
верситету ім. Михайла Остроградського; 

Шемшученко Юрій Сергійович – доктор юридичних наук, професор, 
академік Національної академії наук України, академік Національної академії 
правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; 

Янюк Наталія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного 
університету ім. Івана Франка.

- 386 - 



НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ  
ВЛАДИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ  

ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ  
ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Колективна монографія 

За науковою редакцією проф. О. В. Батанова, доц. Р. Б. Бедрія 
Відповідальний за випуск – Олег Дук 

Підписано до друку 09.07.2021 р. 
Формат 60×84/16. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 22,44 

Наклад 100. Зам. 69/08-07 



Видавництво «СПОЛОМ». 79008 Україна,  
м. Львів, вул. Краківська, 9. Тел.: (380-32) 297-55-47. 

E-mail: spolom_lviv@ukr.net. Свідоцтво суб'єкта видавничої діяльності: 
серія ДК, № 2038 від 02.02.2005 р. 

Друк ФОП Гуменецький М. В. 81630 Львівська обл., 
Миколаївський р-н, с. Гонятичі, вул. Польова, 10.  

Свідоцтво фізичної особи підприємця:  
№ 083613 від 18.08.2008 р. 


	Нагадаємо, що попередньо схвалений Верховною Радою України 31 серпня 2015 року проєкт Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» № 2217а від 01 липня 2015 р. (далі – Проєкт), передбачав таку редакцію частини...
	Не всі побажання щодо перспективних планів вдалося врахувати. За словами В. А. Негоди, заступника Міністра розвитку громад та територій України: «…коли пропозиції суперечили методиці формування громад і критеріям майбутньої спроможності, нам доводилос...
	З цього приводу до Уряду зверталася Асоціація міст України щодо неприпустимості утворення диспропорційних територіальних громад у Сокирянському районі Чернівецької області: «Вже втретє Чернівецька обласна державна адміністрація подає проєкт перспектив...
	Процес об’єднання, який охопив більше тисячі громад, де-факто змінює традиційну систему територіального врядування, бо громади охоплюють майже всі функції районного рівня адміністративно-територіального устрою і потребують де-юре відповідного законода...
	Зазначені вимоги окреслені у Методичних рекомендаціях щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня149F , які підготовлені у Мінрегіонбуді на виконання Плану заходів з реалізації нового етапу рефо...
	Відповідно до статистичних даних в Україні до трансформації адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня існувало 490 районів, стільки ж районних рад та районних державних адміністрацій; функціональне спрямування у них однакове, проте...
	За новою субрегіональною моделлю адміністративно-територіального устрою створено 136 районів замість 490. Із них – 92 райони на підконтрольній території України, і ще 10 – на тимчасово окупованій та у Автономній Республіці Крим. Новий субрегіональний ...
	У Мінрегіоні тривала робота над законодавчим забезпеченням нового субрегіонального рівня адміністративно-територіального устрою. Йшлося про те, що: «Законопроєкт про адміністративно-територіальний устрій на субрегіональному (районному) рівні має бути...
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