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АКТИВІЗАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ЗАСАДАХ 

ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ 

Громадянським суспільством вважається суспільство, всередині якого існує взаємодія 

в межах правовідносин людей, певного роду об’єднань, при яких держава забезпечує їм 

рівноправні можливості розпоряджатися своїми силами, здібностями та майном. 

Також громадянським суспільством можна назвати певного роду самовияв громадян за 

допомогою недержаних організацій, що надають можливість вільного обміну духовними, 

моральними, релігійними інтересами та вартостями. До складу громадянського суспільства 

можуть входити як певні сім’ї, так і суб’єкти приватної сфери. 

Громадянські цінності – це норми, установки та якості, характерні в демократичному 

суспільстві. 

Розглядаючи громадянські цінності з сторони державотворення, слід визначити 

сутність цього поняття. Державотворчим патріотизмом нації можна назвати сукупність 

діяльності громадян країни, що спрямована на забезпечення інтересів створення суверенної, 

правової, цивілізованої держави. 

На сучасному етапі розвитку держави проблема громадянських цінностей є 

недостатньо вивчена, а досить актуальна. По- перше, громадянські цінності відіграють чільну 

роль в процесі існування держави. По-друге, наше суспільство переживає фазу змін цих 

цінностей, тобто переходу від авторитарної до демократичної системи цінностей, в тому числі, 

переорієнтація на європейські цінності. 

Аналізуючи сучасну ситуацію в українському суспільстві, можна зазначити, що 

найбільшу підтримку отримують такі цінності: духовність – 73%, сімейні цінності – 71%, 

свобода – 70%, мир і злагода – 68%, національно–культурні цінності – 68%,  патріотизм – 67%. 

Тоді як друге місце на думку суспільства посідають: гуманізм – 53%, матеріальні цінності – 

50%, релігійність – 48%, християнські цінності – 44%, європейські цінності – 43%. Певні 

цінності не отримують підтримку. Серед них: комуністичні й соціалістичні цінності – 71% 

низької підтримки, капіталістичні – 51%, американські – 51%, соціал–демократичні – 47%. 

Перелік цих та інших громадянських цінностей можна продовжите, але ми розглянемо 

декілька з них. 

Право на повагу людської гідності полягає в захисті гідності суспільства та особи в 

ньому, а також, в забезпечені відповідного ставлення до громадян зі сторони державних 



органів, влади та інших представників суспільства. Це право належить до основоположних в 

зв’язку з тим, що забезпечує нормальне існування та розвитку людського суспільства. Дана 

цінність надає можливість усвідомлення особистості, допомагає забезпечувати повагу до 

принципів моралі та етичних норм, в тому числі, повагу громадян один до одного, органів 

держаної влади, представників влади, службових осіб. Одночасно, цінність «право на повагу 

людської гідності» надає право вимагати обґрунтування сумнівів щодо моральних якостей та 

етичних принципів. За допомогою держави, а саме: гарантування нею дотримання права на 

повагу до людської гідності, реалізується ця цінність згідно з міжнародними стандартами. 

Розглядаючи таку цінність як громадянський патріотизм, розуміємо  громадянську 

відданість за розвиток країни. Ця цінність характеризується усвідомлення громадянами 

сутності взаємозв’язків між державою та громадянським суспільством, а також виховання 

громадянина, який здатний раціонально мислити, протистояти маніпуляціям та аргументувати 

свій погляд на певні ситуації. 

Державотворчий патріотизм на даному етапі розвитку повинен також брати до уваги 

такий аспект громадянського життя як сплачення податків. Він впливає на фінансове 

забезпечення держави як на даний час, так і для майбутніх поколінь і забезпечує нормальне 

функціонування держави за певних умов. 

Реалізація особистої свободи члена громадянського суспільства безпосередньо 

пов’язана з демократичною та правовою державою. Дана цінність спрямована на: 

незалежність від свавілля з боку інших, створення обмеження державної монополії, надання 

громадянам можливості брати участь у прийняті державних рішень, надання свободи на 

розпорядження власним життям та уявленнями.  

Аналізуючи Львівський регіон, можна зазначити чи станом з 2009 до 2018 року сімейні 

цінності громадянського суспільства помітно втратили свою значущість. (Рис.1). Причин такої 

тенденції є досить багато. З загальнодержавного погляду це нестабільна політична ситуація в 

країні, а з більш вузького погляду – незадовільні житлові умови, відмінність у потребах, 

інтересах, цілях, втручання третіх осіб тощо. Також варто врахувати такі соціальні наслідки 

розлучень як зменшення народжуваності, зниження трудової активності громадян, збільшення 

кількості неповних сімей та інше. 

Зважаючи на все вищезгадане, можна сказати, що у вихованні сучасного громадянина 

має поєднати повагу до суспільних цінностей та правопорядку, розвиток відчуття 

відповідальності за вчинені дії та розвиток громадянської компетентності в суспільстві. 

Отже, в сучасному світі все більше набуває актуальності питання громадянських 

цінностей, в основу яких покладено регулювання суспільних процесів, оцінювання стану, 



контролю за дотриманням всіх правил та законів, інтеграції суспільства до європейського 

зразка, прогнозування так 

вирішення конфліктних ситуацій 

та ін. 

На даному етапі ми можемо 

побачити посилення 

багатоманітності цінностей та 

їхніх систем в процесі держаного 

управління. Тому виникає потреба 

створення цілісного прошарку 

ціннісної системи суспільства та 

влади. Втім, важливим 

залишається антикорупційна діяльність, створення та впровадження технологій перетворення 

системи державного управління, яке має орієнтуватися на європейські цінності, а також 

оновлення ціннісних частин державного управління. 

Варто зауважити, що на сучасному етапі державотворення України проблематика 

дотримання громадянських цінностей є досить актуальною, враховуючи дану ситуацію в 

країні та досвід закордонних сусідів.  

Державотворення полягає в дотриманні суб’єктами правил та норм, що спрямовані на 

удосконалення процесу державного регулювання та активізації цінностей громадянського 

суспільства. 
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В 

УКРАЇНІ 

Засоби масової інформації завжди відігравали важливу роль у формуванні суспільного 

ставлення до проблем державотворення. Проблема психологічного впливу засобів масової 

інформації стала актуальною з моменту їх становлення. Засоби масової інформації виступають 

потужним соціальним інститутом та грають важливу роль у формуванні світогляду людини. 

Разом із зростаючою роллю засобів масової інформації виникають питання  небезпеки 

маніпулювання інформацією. 

Особливо важливим є вплив ЗМІ на формування національної свідомості, оскільки вони 

виступають вагомим засобом створення історико-культурного інформаційного простору держави. 

Однак ЗМІ можуть не лише консолідувати суспільство, а й відігравати деструктивну роль, підривати 

його соціально-психологічну стійкість шляхом створення і просування у масову свідомість негативних 

ціннісних образів, чужих вітчизняній культурі ідеалів і цінностей [1]. 

Так, до прикладу, в опублікованих результатах опитування «Ставлення населення до ЗМІ 

та споживання різних типів ЗМІ у 2018 року», яке виконала соціологічна компанія InMind на 

замовлення МГО InterNews, вказано, що більшість українського суспільства довіряють 

інформації вітчизняних медіа. Так, у травні-червні 2019 року представники InMind опитали 

4000 респондентів (18-65 років). Похибка репрезентативної частини вибірки — 2,5 %. Для 

фокусних регіонів (де вибірка 300) — 5,8 %. Після різкого падіння у 2016 та 2017 роках, частка 

аудиторії телебачення стабілізувалась. Як і минулого року у 2018-му цим видом медіа 

користуються 77 % українців. Інтернет-ЗМІ збільшили свою аудиторію, дійшовши до 

позначки у 60 %. Аудиторії соціальних мереж та радіо також зросли, порівняно з попереднім 

роком. Хоча преса втратила ще 3 % аудиторії. Якщо рахувати починаючи з 2015 року, то газети 

і журнали втратили 10 % читачів [2]. 

На нашу думку, варто окреслити основні проблеми, що стосуються впливу засобів 

масової інформації на процеси державотворення в Україні, а саме: 

- недостовірне, упереджене подання інформації, що є наслідком фінансової залежності 

представників засобів масової інформації від певних політичних сил, органів державної 

влади та ін; 

- нав’язування політичної думки та поглядів населенню держави; 

- масова пропаганда зарубіжних цінностей, що суперечить вітчизняним традиціям та 

національному світогляду; 



- поширення антиукраїнських настроїв російської пропагандою; 

- викривлення інформації щодо воєнних подій на Сході України; 

- інформаційна війна та умисне поширення провокативної інформації з метою поглиблення 

дестабілізуючих настроїв в українському суспільстві. 

Також, вважаємо, що важливу роль у покращені інформаційної ситуації в суспільстві 

відіграє уміння суспільства протистояти на відрізняти недостовірну інформацію від суспільно-

цінної. Як приклад варто навести дані проекту StopFake, що ґрунтуються на результатах 

загальноукраїнського опитування на тему «Обізнаність та ставлення до проблем дезінформації 

та пропаганди у ЗМІ». Так, опитування тривало з лютого по березень 2017 року в 110 

населених пунктах на підконтрольній уряду території України, в результаті було зібрано 1020 

анкет.  

За даними соціологічного опитування можна зробити висновки, що 58% опитаних поділяють 

думку, що в українському медіа-просторі існує значна російської пропаганди. До 

найпоширеніших джерел дезінформації населення,  вважають 45% опитаних респондентів, 

відносяться російські телеканали, 34% - російські онлайн-медіа, 20% - соціальні мережі. 

Щодо соціальних мереж, то абсолютна більшість користувачів - 74% - використовує з 

метою інформаційної обізнаності соціальну мережу Facebook. Істотний сегмент становлять і 

ті, хто користується Інстаграмом - 33,5%. Російськими соціальними мережами користуються 

15% вітчизняних користувачів. Загалом серед користувачів кожен п'ятий (20%) отримує 

інформацію з російських соціальних мереж, що становить загрозу для українського 

суспільства, нав’язуючи чужі інформаційні цінності. 

Соціальні мережі не є достовірним джерелом інформації, проте в них громадянин, як і 

загалом в мережі Інтернет, отримує можливість вибору з-поміж різних джерел, на відміну від 

телебачення, де транслюється одна загальна думка. 

Тому, вважаємо, що соціальні мережі та Інтернет виступають альтернативою щодо подолання 

політично-заангажованої інформації ЗМІ. 

Отже, доходимо висновку, що засоби масової інформації чинять значний вплив на 

процеси вітчизняного державотворення, задають вектор інформаційних змін в суспільстві, 

сприяють згуртованості населення навколо національно-патріотичних ідей або ж носять 

деструктивну функцію щодо державотворчих процесів. Так, завданням державної 

інформаційної політики у контексті підвищення впливу ЗМІ на формування національної 

свідомості та процеси державотворення мають бути вдосконалення законодавчої та 

нормативно-правової бази, що регулює відносини в інформаційній сфері, забезпечення 

протидії зовнішнім інформаційним впливам та сприяння, на державному рівні, забезпеченню 

інформаційної безпеки України. 
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МЕХАНІЗМ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У СИСТЕМІ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Відповідальне місце у суспільстві займають державні службовці, які зважаючи на їх 

законодавчо закріплені права та обов’язки, виступають від імені держави, здійснюють 

виконання її завдань та функцій. Будучи реалізаторами державно-управлінської політики, 

уповноваженими приймати відповідні державно-управлінські рішення, державні службовці є 

суб’єктами, що впливають на поведінку окремих громадян, груп суспільства та державу в 

цілому. Зважаючи на окреслені функції, державні службовці створюють певну монополію у 

прийнятті рішень, що належать до їх компетенції як представників держави, що в свою чергу, 

провокує загрози використання ними службового становища за власними інтересами, 

зловживаючи наданою їм владою та наділеними повноваженнями. Межі між етичною 

поведінкою людини та ймовірним здійсненням нею корупційних порушеннями є 

взаємообумовленими, що актуалізує питання етичної поведінки як інструменту запобігання 

корупції. 
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Законодавча база України щодо врегулювання конфлікту інтересів у системі державного 

управління включає ряд наступних нормативно-правових актів: 

— Кодекс законів про працю України; 

— Кодекс України про адміністративні правопорушення; 

— Закон України «Про державну службу»; 

— Закон України «Про запобігання корупції»; 

— Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

Особлива правова природа публічно-службових відносин зумовлює необхідність 

встановлення гнучкого механізму для того, аби уникнути негативних наслідків конфлікту 

інтересів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структурно – функціональна модель механізму управління конфліктом інтересів 

 

Найчастіше конфлікт інтересів виникає вже під час проходження державної служби. У 

такому разі потрібно вжити відповідних заходів по врегулюванню даної ситуації і 

забезпеченню неупередженого виконання службових обов’язків державним службовцем. 

Під механізмом управління конфлікту інтересів на державній службі розуміють 

сукупність ланок, зміна яких викликає перетворення процесів виявлення, запобігання, 

вирішення та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі. 

Доцільно передбачити наступні способи врегулювання конфлікту: 

1) позбавлення приватного інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів; 

2) усунення державного службовця від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) 

або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів; 

3) переведення державного службовця на іншу посаду або його звільнення із займаної 

посади; 

4) прийняття рішення або вчинення дій в умовах конфлікту під зовнішнім контролем. 

Форми зовнішнього контролю: 
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перевірка Уповноваженим органом змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або 

розробляються державним службовцем або відповідним колегіальним органом з питань, 

пов’язаних з предметом конфлікту інтересів; 

розгляд справ та прийняття рішень державним службовцем в присутності уповноваженої 

особи; 

участь уповноваженої особи в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права 

голосу. 

При цьому, вимоги до державного службовця стосовно прийняття рішень та/або 

вчинення дій стосовно предмету конфлікту інтересів можуть включати: 

зобов’язання державного службовця надавати Уповноваженому органу для попереднього 

ознайомлення проекти нормативно-правових актів та правових актів індивідуального 

характеру, які  стосуються предмету конфлікту інтересів; 

зобов’язання державного службовця здійснювати розгляд справ або приймати рішення щодо 

предмету конфлікту інтересів у присутності уповноваженої особи або посадової особи 

Уповноваженого органу; 

заборону державному службовцю брати участь у прийнятті рішень щодо предмету конфлікту 

інтересів під час  роботи у складі колегіального органу. 

Отже, нормативно-правові положення, що встановлюють антикорупційні обмеження 

націлені, насамперед, на поведінку державних службовців та врегулювання їх службової 

діяльності шляхом застосування відповідних адміністративних методів та, по суті, формують 

етичну складову діяльності суб’єктів, що здійснюють виконання завдань та функцій держави. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

На сучасному етапі вітчизняного державотворення актуальними питаннями 

залишаються особливості та проблеми реалізації реформи місцевого самоврядування. В 

умовах євроінтеграційних процесів України виконання ряду реформ стратегічного значення 

для держави виступають однією із основних вимог щодо майбутнього вступу української 

держави до європейської спільноти. Однією із таких реформ є децентралізація влади та 

місцевого самоврядування.   

В Україні активно функціонують Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України, 

Асоціація демократичного розвитку та самоврядування України, Національна Рада 

узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів і місцевого самоврядування, 

Асоціація агентств регіонального розвитку України, Всеукраїнське об’єднання місцевого і 

регіонального розвитку «Міжрегіональний Союз», Асоціація сільських і міських рад України, 

Інститут місцевої демократії, розроблені концептуальні основи [2, с. 175]. 

На сьогодні існує ряд проблемних питань щодо реалізації вітчизняної реформи місцевого 

самоврядування, які повинні бути вирішенні. На нашу думку, дві основні причини виникнення 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10


цих питань - це брак кваліфікованих кадрів, які б могли мудро використовувати усі надані 

ресурси та приймати раціональні та ефективні управлінські рішення, які посприяють не лише 

вирішенню проблеми, а й запобіганню її виникненню у майбутньому. А друга причина - 

недостатнє фінансування містечок, населених пунктів та селищ міського типу, тощо. 

Варто розглянути найбільш поширені проблеми реалізації реформи місцевого 

самоврядування: 

У першу чергу, повноваження, надані законом органам місцевого самоврядування, 

дотепер належали і значною мірою продовжують залишатися у віданні керівників виконавчої 

влади, які звикли вирішувати багато питань, виходячи з власних уявлень та інтересів, що 

суттєво відрізняються від інтересів місцевих громад. У результаті починаються спроби 

керувати органами місцевого самоврядування з боку структур виконавчої влади, порушувати 

закони, які регламентують діяльність місцевих рад та їхніх органів. Це нерідко призводить до 

виникнення протиріч між виконавчою і представницькою владою на місцевому рівні.  

По-друге, співвідношення і можливість балансу між місцевими інтересами і 

загальнодержавними пріоритетами.  

При цьому навряд чи можна заперечити той факт, що ефективність діяльності органів 

місцевого самоврядування залежить від того, наскільки оптимально в організації місцевої 

влади збігаються інтереси держави й інтереси громад, державна виконавська вертикаль й 

ініціатива знизу. 

По-третє, реформа місцевого самоврядування реалізована не у всіх адміністративно-

територіальних одиницях. Занадто багато функцій не здійснюються органами виконавчої 

влади. Також у своїй наукові праці Ю. Ковбасюк зазначив, що недостатньо використовуються 

можливості, надані Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у сфері захисту 

місцевого самоврядування шляхом реалізації заходів відповідальності за не вирішення питань 

місцевого значення, розглянутих на місцевих референдумах, зборах, сходах громадян, рішень 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень [1, с. 

3].  

Також не у всіх територіальних громадах дійсно діє право «територіальної громади – 

жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та 

міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 

України», яке закріплене в Конституції України. Як показує досвід, місцеві ради не повною 

мірою реалізують свої права, гарантовані конституцією і законом. З іншого боку, виконанню 

ряду повноважень  заважає недостатнє фінансування. 



По-четверте, недостатньо кваліфіковані представники органів влади. В більшості 

населених пунктів працюють люди, які дотримуються «застарілих» технологій щодо 

управління та не визнають нових, ефективних методів у вирішенні певних проблем. 

По-п’яте, суттєва нестача кваліфікованих кадрів на місцевому рівні, які б могли 

допомогти вирішити усі вищезгадані проблеми. Адже значні процеси міграції сільського 

населення у великі міста для отримання освіти та подальших пошуків працевлаштування й 

небажання повертатись до місцевих громад, призводять до суттєвого відтоку кадрового 

потенціалу та нестачі висококваліфікованих управлінських ресурсів, що могли б посприяти 

розвитку місцевих територій. 

Отже, доходимо висновку, що питання реформування місцевого самоврядування є дуже 

актуальним на сьогодні. Однак існують проблеми, що перешкоджають реалізації реформи, а 

саме: нереалізованість реформи місцевого самоврядування у всіх адміністративно-

територіальних одиницях, некомпетентність представників органів влади, недостатнє 

фінансування та питання пріорітетності інтересів влади й громади.  

Оптимальними шляхами вирішення даних проблем виступають: подальше  проведення 

раціональної політики реформування системи місцевого самоврядування в Україні, подолання 

суперечностей між різними рівнями влади, сприяння підвищенню ефективності використання 

бюджетних коштів на всіх рівнях управління, сприяння завершенню формування спроможних 

територіальних громад на всій території країни, посилення інституційної та ресурсної 

спроможності громад, запровадження стратегічного планування розвитку системи місцевого 

самоврядування та оптимізація розбудови інфраструктури територіальних громад. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Впродовж кількох років наша держава тримає курс на проведення реформи 

децентралізації влади, яка полягає у передачі значних повноважень та ресурсів від державних 

органів місцевому самоврядуванню. Починаючи з 2015 року система фінансового 

забезпечення місцевого розвитку значною мірою укріпилася за рахунок розширення переліку 

доходних джерел місцевих бюджетів та появи додаткових фінансових можливостей. В 

сучасних умовах  актуальними залишаються питання про шляхи вдосконалення механізмів 

формування фінансових ресурсів територіальних громад в умовах децентралізації . 

Фінансові ресурси слід розглядати як один із найважливіших видів ресурсного 

забезпечення громади. Сьогодні визначено (частина четверта статті 67 Бюджетного кодексу), 

що для забезпечення потреб об’єднаних територіальних громад (ОТГ) можуть бути 

використані фінансові ресурси різних економічних агентів, зокрема, місцевих та центральних 

органів влади, приватних суб’єктів господарювання, фінансових установ та неурядових 

організацій, а також іноземних держав та міжнародних фінансових організацій [1].  

На даний час фінансова спроможність ОТГ покладається на ресурси внутрішнього 

характеру. Ресурси, а саме: інвестиції, благодійна допомога можуть бути одночасно і 

внутрішніми, і зовнішніми. ОТГ також одержали доступ до інших зовнішніх фінансових 

ресурсів. Рада об’єднаної територіальної громади має право здійснювати місцеві запозичення 

до бюджету ОТГ, внутрішні і зовнішні, в тому числі за рахунок отримання кредитів (позик) 

від міжнародних фінансових організацій.  

Прикладами бюджетних ресурсів внутрішнього характеру є надходження від податків та 

зборів, продажу та оренди об’єктів комунальної власності. Найвагомішим зовнішнім 

джерелом бюджетних коштів є Державний бюджет [2].  

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1 

Фінансові ресурси об’єднаних територіальних громад* 

Податки Збори та інші платежі Інші платежі 

1 2 3 

1) 60% податку на доходи 

фізичних осіб 

1) туристичний збір 
1) різноманітні трансфери 

2) 25% екологічного податку 2) збір за місця для 

паркування транспортних 

засобів 

2) власні надходження 

бюджетних установ 

3) 5%-й акцизний податок з 

реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизними 

товарами 

3) плата за ліцензії та 

сертифікати на певні види 

господарської діяльності 

3) цільові та добровільні 

внески підприємств, установ, 

організацій і громадян до 

місцевих фондів охорони 

навколишнього природного 

середовища 

4) 100% єдиного податку 4) державне мито 4) місцеві запозичення 

5) 100% податку на прибуток 

підприємств та фінансових 

установ комунальної 

власності 

5) 50% рентної плати за 

користування надрами, за 

спеціальне використання 

води та водних об’єктів, 

лісових ресурсів 

5) надходження в межах 

програм допомоги і грантів 

міжнародних фінансових 

організацій та 

Європейського Союзу 

6) 100% податку на майно 

(податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, плата за землю, 

транспортний податок) 

6) орендна плата за водні 

об’єкти, їх частини, що 

надаються в користування на 

умовах оренди 

6) кошти від реалізації 

безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового майна 

 7) концесійні платежі щодо 

об’єктів комунальної 

власності 

7) повернення кредитів, 

наданих із місцевих 

бюджетів індивідуальним 

сільським забудовникам, 

молодим сім’ям та одиноким 

молодим громадянам на 

будівництво та придбання 

житла, а також пеня і 

 8) надходження від орендної 

плати за користування май- 

новим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в 

комунальній власності 



відсотки за користування 

ними 

9) частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до 

бюджету, в порядку, визначеному відповідними місцевими 

радами 

 

10) плата за надання інших адміністративних послуг, що 

справляється за місцем надання послуг 

 

11) штрафні санкції за порушення законодавства про 

патентування 

 

12) адміністративні штрафи  

13)80% коштів, отриманих підприємствами, установами та 

організаціями, що утримуються за рахунок бюджетів 

об’єднаних територіальних громад, районних, міських 

бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, 

платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 

50% коштів, отриманих цими підприємствами, установами 

та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло 

 

14) інші доходи, що підлягають зарахуванню до ОТГ  

*джерело: складено на основі [3]. 

Окремим джерелом фінансування місцевого соціально-економічного розвитку є грантові 

кошти. В Україні в деяких випадках грантові джерела відіграють вирішальну роль для 

фінансування різних проектів у сфері місцевого розвитку. Грантова допомога може бути у 

формі грошових коштів (безповоротні гранти), консалтингових послуг, обладнання, , які 

надаються українським реципієнтам на безповоротній основі [2].  

Серед інших доходів об’єднаних територіальних громад законодавством запропоновані 

цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян до місцевих фондів 

охорони навколишнього природного середовища; надходження з інших цільових фондів.  

Отже, саме фінансовий аспект є ключовим фактором успішного функціонування 

спроможних об’єднаних територіальних громад.  Децентралізація владних та фінансових 

повноважень держави на користь місцевого самоврядування виявилась однією з найбільш 

визначальних реформ сучасності. Результатом реформи стало підвищення зацікавленості 

органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, пошуку 

резервів їх наповнення, покращення ефективності адміністрування податків і зборів.  



Фінансові ресурси ОТГ формуються за допомогою власних доходів і коштів, переданих 

з державного бюджету. Ключову роль відіграють кошти державного бюджету , які на 

безоплатній та безповоротній основі передаються об’єднаним територіальним громадам у 

вигляді субвенцій і дотацій. Частка переданих з держбюджету коштів становить більшу 

частину загальних доходів громади.  Об’єднані громади показують високі і динамічні темпи 

приросту власних доходів, значну частину яких становить податок з доходів фізичних осіб. В 

сучасних умовах існує велика кількість можливості отримання фінансових ресурсів в ОТГ, 

тому виникає необхідність розвитку навичок залучення фінансових ресурсів з усіх доступних 

джерел. Саме такий підхід стане ключовим фактором успіху у реалізації будь-яких ініціатив 

та проектів різного спрямування у сфері місцевого розвитку. 
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ВПЛИВ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМОВИ ВІД ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ УКРАЇНОЮ НА СУЧАСНІ 

ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ 

На сучасні процеси державотворення в Україні має значний вплив стабілізація 

політичної та економічної ситуації, зменшення дезінтегруючих чинників в середині 

суспільства. Не останню роль у цьому відіграє такий дестабілізуючий чинник, як проведення 

військових дій на Сході України, адже  

держава, на території якої йде війна, несе надзвичайно великі втрати людських та 

матеріальних ресурсів. Тому, вважаємо, що однією із причин складного політичного стану 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


держави варто розглядати відмову, в часи проголошення незалежності України, від ядерної 

зброї. 

Вважаємо, що ситуація України є найбільш повчальною серед інших радянських ядерних 

спадкоємців. Так, Україні у спадок дістався третій за величиною ядерний арсенал світу, 

отримала 176 міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), озброєних 1240 ядерними 

боєголовками та 44 стратегічні бомбардувальники з сотнями крилатих ядерних ракет. У 1994 

році держава приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без’ядерна 

держава та погодилася передати все Росії. В свою чергу, Україна отримала компенсацію за 

матеріал у боєголовках та безпекові гарантії з боку інших ядерних держав. Після розпаду 

СРСР відносини між Україною та Росією були досить напруженими. Україна прагнула бути 

визнаною рівноправною державою-правонаступником СРСР нарівні з Росією, і вважала, що 

така рівність має бути досягнута і в ядерній сфері [2]. 

Україна також ризикувала опинитися в міжнародній ізоляції, а санкції могли б 

зашкодити її інтеграції у світову економіку. Україна, молода суверенна держава, що з’явилася 

на тлі комуністичної імперії, прагнула стати європейською ліберальною демократією та 

гідним міжнародним громадянином. 

У 90-х роках відомий вчений у сфері міжнародних відносин Джон Міршаймер у журналі 

Foreign Affairs говорив про те, що Україні слід залишити свій ядерний арсенал, інакше війна 

із Росією буде неминучою. Тим не менш, сьогодні не всі в Україні впевнені у тому, що цей 

крок був правильним: анексія Криму Росією та її участь у війні на Сході України, попри надані 

Україні гарантії безпеки, призвели до поширення розмов щодо відновлення втраченого 

ядерного потенціалу [1]. 

На нашу думку, у майбутньому подібні угоди вже матимуть вищу ціну та вимагатимуть 

більш стійких безпекових гарантій з боку ядерних держав. Утримання ядерної зброї вимагає 

не малого фінансування зі сторони держави. При утриманні ядерної зброї в країні, держава 

змушена забезпечити відповідне технічне обслуговування, ремонт, набір кваліфікованих 

фахівців для роботи з ядерною зброєю, модернізацію, а також відповідне поводження з 

радіоактивними відходами та їх утилізація. Значно легше заволодіти, скажімо, біологічними 

чи хімічними матеріалами, аніж ядерною зброєю, яка потребує масштабних технічних 

пристроїв. Але занепокоєння, звичайно, залишається. Тим не менше, коли Україна 

відмовилася від ядерної зброї, то за це вона  отримала не тільки розмиті гарантії безпеки, але 

й цілком реальну економічну вигоду: паливо для атомних електростанцій.  

Так, в одній із статей Будапештського меморандуму зазначалося, що Російська 

Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати 

Америки підтверджують їхні зобов’язання утримуватися від загрози силою чи її використання 



проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка зброя ніколи 

не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим 

чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.  

Однак, на сучасному історичному етапі розвитку України спосперігаємо ситуацію 

невиконання і повного ігнорування домовленостей, прикладом чого є війна на Сході України. 

Так, на початку 2014 року Російська Федерація розпочала війну проти України та своїми діями 

порушила не лише українсько-російські обопільні угоди і договори, а й власне законодавство 

та низку міжнародно-правових актів, а саме: Статут ООН, Декларацією про принципи 

міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами 

відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, Гельсінкський заключний акт 1975 р. 

(Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі) та десятки інших 

основоположних документів ОБСЄ [3]. 

Ядерна зброя мала єдине призначення – слугувати гарантією того, що інша сторона не 

застосує ядерну зброю проти держави-сусіда. Таким чином, найнебезпечніша в історії людства 

зброя, виконувала миротворчу роль, оскільки її наявність робила немислимою саму ідею 

війни. Наявність ядерної зброї в країні з одного боку давала певні гарантії, щодо того, що ніхто 

не насмілиться зазіхнути на цілісність держави, її кордони і суверенітет. Проте, з іншого боку, 

наявність ядерних установок в країні загрожувала їй екологічними проблемами, виділенням 

великих коштів на утримання зброї та належне обслуговування. Тим не менше, процес 

роззброєння також вимагав не малих коштів. 

Так, у 1994-го року було підписано Будапештський меморандум що стосувався гарантій 

політичної та економічної безпеки для країн-підписантів. Однак, як свідчить сучасна ситуація, 

країни – підписанти не змогли і не можуть гарантувати безпеку України. Тому, вважаємо, що 

невиконання домовленостей притаманні не лише Росії, а й іншим країнам-учасницям 

меморандуму. Відмовившись від ядерного статусу упродовж п’ятирічного терміну, Україна 

перш за все прагнула уникнути участі у будь-яких військових союзах та позбутися російського 

впливу, аргументом якого у першій половині 1990-х рр. залишалася зброя масового знищення. 

Більшість вітчизняних та зарубіжних політологів і експертів одностайно схвалювали 

добровільну відмову України від ядерного потенціалу. 

Отже, доходимо висновку, що вплив рішення щодо відмови від ядерної зброї Україною 

на сучасному етапі вітчизняного державотворення є достатньо суттєвим, оскільки усе частіше 

політична еліта держави висловлює думку про відновлення ядерного статусу України. 

Вважаємо, що відновлення ядерного статусу держави можливе, однак реалізація цього статусу 

надзвичайно ресурсозатратна та вкрай небезпечна в політичному плані, адже загроза 



нівелювання міжнародної підтримки, запровадження економічних санкцій чи цілковита 

ізоляція ще більше поглибить конфлікт на Сході України.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З МЕТОЮ НАДАННЯ 

ЯКІСНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Сьогодні в умовах реформування системи державної влади в Україні особливого 

значення набуває питання створення зручних і доступних для населення адміністративних 

послуг. Сучасна вітчизняна організація надання адміністративних послуг з погляду зручності 

для приватних осіб характеризується багатьма недоліками об’єктивного і суб'єктивного 

характеру. Основним призначенням публічної адміністрації повинно бути надання послуг, і 

саме за якістю даних послуг кожен громадянин оцінює компетентність, доброзичливість 

влади, формує свою довіру до неї. Даний механізм потребує серйозного коригування шляхом 

вироблення нових підходів і їх впровадження. 

Питання адміністративних послуг були сферою наукових напрацювань як вітчизняних, 

так і зарубіжних вчених-адміністративістів. Серед науковців, які детально досліджували 

вказану сферу, слід назвати: Афанасьєва К., Григораша О., Коліушка І., Савченка Б., Сороку 

В., Тимощука В., Легезу Є., Кунцевича М., Мариняк Н., Левченка О. та інших. 

Серед наявних вимог до державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування найважливіше значення посідає зміна ставлення до такої функції влади, як 

надання адміністративних послуг населенню. Незалежно від власного бажання, кожен 

громадянин, виступаючи приватною особою чи суб’єктом підприємницької діяльності у ролі 



фізичної або юридичної особи, іноді змушений звертатися до органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування за отриманням паспорта, оформленням субсидії, для того, 

щоб зареєструватися суб’єктом підприємницької діяльності, отримати різного роду дозволи, 

ліцензії, свідоцтва тощо. 

Практика надання адміністративних послуг в Україні свідчить про наявність великої 

кількості проблем у процесі отримання таких послуг громадянами. Створення зручних, 

зрозумілих і доступних умов для отримання громадянами адміністративних послуг є однією з 

головних задач, що мають вирішуватися органами державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Основним напрямом удосконалення управлінської діяльності в органах державної влади 

і органах місцевого самоврядування на сучасному етапі виступає її подальша демократизація 

і раціоналізація. Забезпечення на цій основі результативності і ефективності функціонування 

системи публічної влади передбачає:  

 запровадження дієвих механізмів залучення громадян до вироблення, реалізації і 

контролю публічної політики; 

 забезпечення прозорості і відкритості діяльності органів влади;  

 тісну взаємодію органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з 

бізнесом і громадським сектором на засадах партнерства; 

 переорієнтацію на управління за цілями і надання послуг, оцінювання діяльності за 

критеріями результативності і соціальної ефективності; 

 впровадження інформаційних технологій і розбудову системи електронного 

урядування; 

 раціоналізацію організаційно-функціональної структури органів влади; 

 налагодження чіткої взаємодії по горизонталі і вертикалі в системі публічного 

адміністрування; 

 утвердження наукових засад у практиці управлінської діяльності публічної влади. 

Тобто йдеться про нову ідеологію і технологію функціонування органів публічної влади 

відповідно до концепції демократичного врядування.  

Для покращення якості надання адміністративних послуг, варто також ацентувати увагу 

на налагодженні співпраці ЦНАП з державними органами влади. Аналізуючи дані Львівської 

міської ради (рис. 1.), можна стверджувати, що 67% ЦНАПів співпрацюють із Головним 

управлінням ДМС, 18% - з відділом Держгеокадастру, 10% - з департаментом ДАБІ, 3% - з 

департаментом екології ЛОДА, та 2% - з Головним управлінням Держпраці. Створення такої 

системи взаємодії має важливе значення, оскільки місцева влада є найближчою до громадян 



та надає їм основні послуги, і саме на цьому рівні громадяни можуть найшвидше відчути свою 

причетність до ухвалення та впровадження найбільш важливих рішень. 

 

 

Рис. 1. Співпраця ЦНАП з державними органами влади 

Джерело: розроблено автором за [1] 

Підвищення якості адміністративних послуг потребує проведення комплексної реформи, 

що дозволить удосконалити й узгодити нормативно-правові акти, які регламентують механізм 

надання адміністративних послуг і забезпечать їх спрощення, зокрема шляхом упровадження 

сучасних інформаційних технологій. Доцільно раціоналізувати також процедури розгляду 

пропозицій і скарг. Узгодження потребують також норми законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про 

адміністративні послуги» в частині надання адміністративних послуг. 

Ще одним важливим аспектом змін у державному управлінні, що призведе до його 

успішного здійснення є співпраця зі структурами громадського суспільства. Державні органи 

мають трансформувати вимоги даних суб’єктів в державну політику і закони, а потім 

забезпечити їх реалізацію.  

Отже, адміністративні послуги є однією з найбільш чутливих сфер у взаємовідносинах 

«громадянин - держава», «юридична особа - держава». Населення очікує від суб’єкта надання 

адміністративних послуг не лише здійснення владних повноважень для набуття, зміни чи 

припинення своїх прав та/обов’язків, а й відповідну якість. У результаті реалізації 

вищезазначених дій, ми отримаємо ефективну, відкриту, прозору і відповідальну систему 

публічної адміністрації на всіх рівнях соціальної структуризації суспільства, яка через вчасне 

надання громадянинові якісних адміністративних послуг створить умови для її розвитку та 

самореалізації. 

Список використаної літератури: 
1. Офіційний сайт Львівської міської ради. URL: https://city-adm.lviv.ua (дата звернення 

07.12.2019). 
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ДЕЛІБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В 

УКРАЇНІ 

У сучасному світі ідея демократії активно популяризується мас-медіа, посилюється 

індексами вимірювання та науковими дослідженнями, поширюється органами державної 

влади та формує базу глобалізаційних процесів, вектор яких спрямований на створення 

демократичного світу. Разом з тим, у функціонуванні політичних інститутів має бути 

присутній також  процес деліберації, суть якого полягає у законодавчо визначеному діалозі 

влади з різними суспільними групами та його наслідком є компромісне вирішення тієї чи іншої 

проблеми. Проте, на сьогоднішній день в умовах розвитку України даний процес важко 

назвати тривалим, оскільки делібералізація відбувається неочікувано, безініційовано  та 

нерегулярно як з боку органів державної влади, так і з боку громадянського суспільства.   

На думку американських дослідників Е. Гутман і Д. Томпсона, деліберативна демократія 

є формою правління, за якої вільні і рівні громадяни, їх представники обґрунтовують рішення 

у процесі надання один одному аргументів з метою досягти висновків, що є обов’язковими для 

усіх громадян [1].  

Деліберативну демократію узагальнено можна охарактеризувати як  концепцію, що 

передбачає більшу участь громадян у прийнятті державно- та суспільно важливих рішень, 

враховуючи плюралізм думок та способів мислення.  

Концепція процедурної демократії припускає масову участь народу в політиці, але не в 

усіх, а лише у деяких її видах, тому збільшуючи сферу народної участі,  поширюючи її на 

процес опрацювання курсів публічної політики, шляхом дебатів та інших обговорень, 

деліберативна демократія не передбачає участі громадян в ухваленні рішень.  

Одним з інструментів реалізації деліберації є компроміс. Чим меншою є група громадян, 

тим легше досягнути цього компромісу, чим більша – тим важче його досягнути та прийняти 

оптимальне рішення. Чим менше осіб підлягатимуть деліберації, тим легше виявити суспільні 

інтереси та подолати наявні проблеми. 

Сучасний досвід використання інструментів деліберативної демократії (референдуми, 

онлайн обговорення, дорадчі органи) констатував, що, будучи засобами врахування інтересів 

громадян, ці інструменти у політичному дискурсі можуть мати й негативні наслідки  – 

послабити внутрішню і зовнішню політику, ускладнювати прийняття рішень. Це зумовлено 



переважанням голосу більш активних громадян, що здатні активізуватися проти державних 

інтересів. Використання референдумів дає змогу незадоволеним громадянам висловити 

протест уряду, інші ж категорії населення не мають стимулів брати участь у державотворчих 

процесах, у результаті чого і програють [3]. 

 Часто в громадянському суспільстві делібералізація здійснюється за допомогою 

масштабних суспільних консультацій та опитувань. Це є найбільш справедлива форма 

взаємодії громадян та влади в політичній сфері, в прийнятті загальнодержавних рішень. Проте 

надто часто вона не практикується.  

Процес деліберації передбачає можливість виразити свої думки кожній небайдужій та 

зацікавленій людині в перебігу певної справи. Переважно інтерактивні діалоги здійснюються 

між владою та громадськими об’єднаннями, організаціями, профспілками, оскільки практично 

отримати та враховувати думку кожного громадянина неможливо, через те, що ця робота 

потребує залучення великого обсягу матеріальних та людських ресурсів.   

Консультації з громадськістю – це позитивне і бажане явище, але вони повинні 

відбуватися з найбільш можливою кількістю делегатів різних суспільних груп, задля того, щоб 

отримати якомога реалістичніше відображення очікувань щодо наявних проблем суспільства.  

Для ефективного розвитку деліберації в Україні потрібно, в першу чергу, здійснити 

аналіз делібераційного потенціалу держави, її органів та суспільства. Потім розглянути 

можливість ініціювання методу деліберації, який полягає у впровадженні переваги 

громадських ініціатив у суспільну діяльність як на місцевому, так і на загальнодержавному 

рівнях. Також для впровадження деліберативної демократії в Україні необхідно створити 

об’єднану систему соціального та громадянського діалогу та створення діалогових платформ. 

Це дозволить встановити більш стандартизовані процеси стосовно прийняття рішень, 

поліпшити спілкування між різними державними та приватними секторами на різних рівнях і 

здійснювати прозорі дії.  

У результаті проведення таких  експериментальних дебатів з суспільством, соціальні 

консультації стануть більш систематичними та частішими. Після цього значення дебатів 

будуть зрозумілими для більшої частини населення, як наслідок це призведе до зацікавлення 

громадськості брати участь у різних ініціативах, організованих консультаціях. 

Проблема спілкування громадян з органами місцевого  самоврядування та органами 

державної влади полягає у забезпеченні доступу населення до обговорення суспільних 

процесів, проблем тощо. Задля цього доцільно формувати дорадчу практику щоб уможливити 

комунікацію громадянського суспільства з державною владою та її підзвітними органами. 

Важливою умовою є те, що політики повинні сприйматися як рівноправні, поряд з 

громадянами, партнери.  



Отже, завдяки деліберації участь громадян використовується не лише раз на декілька 

років під час виборів, а є більш систематичною та постійною у прийнятті управлінських 

рішень та державотворчих процесах. Це зміцнює рівень легітимності чинної влади, основні 

засади і принципи державного устрою. Процес деліберації передбачає можливість відкрити 

нову сферу реалізації демократії в Україні та суспільстві.  
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ЦІННОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК БАЗИС СУЧАСНОГО 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

Громадянське суспільство — це сфера спілкування, взаємодії, спонтанної 

самоорганізації і самоврядування вільних індивідів на основі добровільно сформованих 

асоціацій, яка захищена необхідними законами від прямого втручання і регламентації з боку 

держави і в якій переважають громадянські цінності. 

Серед основних ознак громадянського суспільства можна навести такі: 

 визнання в ролі головної цінності суспільства людини, її інтересів, прав, свобод; 

 рівноправність і захищеність усіх форм власності; 

 економічна свобода громадян та їх об’єднань, інших суб’єктів виробничих відносин у 

виборі форм і здійсненні підприємницької діяльності; 

 свобода і добровільність праці на основі вільного вибору форм і видів трудової 

діяльності; 

 надійна й ефективна система соціального захисту кожної людини; 

 ідеологічна й політична свобода, наявність демократичних інститутів і механізмів, які 

забезпечують кожній людині можливість впливати на формування і здійснення 

державної політики. 

Європейське громадянське суспільство будується на висловленні громадян і має своїм 

загальним орієнтиром традиційно-християнську систему цінностей. 



Базові цінності сучасного громадянського суспільства: права, свободи і обов'язки 

людини; рівність громадян, зокрема і перед законом; самовідповідальність; суверенітет особи; 

етнічна, соціальна, расова, конфесійна толерантність; повага до демократичних виборів і до 

демократично обраної влади як вияв відповідальності виборця; тощо. 

Як пише Н. Неновскі, цінності – завжди щось значуще для суб’єкта, але це щось виникає 

не поза суб’єктом, а тільки завдяки суб’єкту й існує лише для нього. Цінності є продуктом 

людської свідомості, найважливішими елементами внутрішньої структури особистості [1, с. 

29] 

Хочеться виокремити деякі з них, які безпосередньо, впливають на державотворення. 

Громадянське суспільство як сфера добровільних особистих, соціальних та економічних 

відносин і структур, відокремлених від державних установ, забезпечує правову свідомість. З 

кінця 2013 року ситуація різко змінилася, суспільство усвідомило важливість активної 

громадянської позиції, коли Україна опинилась у надзвичайно складній політико-правовій 

ситуації, що значно посилилась економічною кризою в країні. Активна правова та фінансова 

допомога з боку європейських держав допомогли українському суспільству відчути реальну 

підтримку у вирішенні складної ситуації в країні та сприяли піднесенню національної 

свідомості українського народу. Це суттєво стимулювало розвиток національної правової 

свідомості українського суспільства, стало поштовхом формування нової правової ідеології, 

виникнення національної ідеї. Таким об’єднуючим фактором, який згуртував суспільство 

стала боротьба за свою гідність; за місце в світовому співтоваристві; усвідомлення права нації 

на самовизначення; суверенітету та верховенства народу як джерела і носія влади в державі; 

захист єдності та неподільності України. Таким чином, розвинута правова свідомість є 

основою для трансформації громадянського суспільства в Україні. Лише реальне 

усвідомлення кожною людиною тих процесів які відбуваються в суспільстві, щира 

зацікавленість в розбудові держави на принципах демократії та боротьби з корупцією, активна 

громадянська позиція, недопущення політичної апатії та розчарування в силі права, 

усвідомлення необхідності дотримання основоположних правових принципів – призведе до 

розквіту громадянського суспільства України.  

Зважаючи на сучасний стан в економіці нашої країни, варто звернути увагу на таку 

громадянську цінність як податкова свідомість суспільства. Вона полягає в розумінні кожним 

суб’єктом країни потреби сплачення податків задля забезпечення нормального 

функціонування держави та всіх її інструментів як в даному періоді, так і в майбутньому. 

Зокрема, для формування в Україні проводяться заходи в інформаційній сфері, тобто 

донесення до громадян нашої держави необхідності взаємодії органів державної влади та 



платників податків, підвищення податкової культури як пріоритетного напрямку діяльності 

фіскальної служби.  

Завдяки впровадженню податкової культури наше суспільство здатне в подальшому 

забезпечити сталий розвиток країни, підвищити рівень життя населення, розвинути 

інструменти впливу на самосвідомість платників податків тощо.   

Водночас не менш важливим для захисту прав та свобод людини та громадянина є і 

усвідомлення необхідності його здійснення безпосередньо на рівні правосвідомості 

громадянського суспільства. В охороні прав та свобод члени такого суспільства повинні 

покладатися не лише на державу та її ресурси, але й на власні сили. Це повинно виражатися у 

недопущенні будь-яких порушень у цій сфері та в активних законних діях щодо ліквідації 

виявлених випадків недотримання прав людини та громадянина. Важливо, щоб охорона прав 

людини стала однією із базових цінностей у правосвідомості українського суспільства. Лише 

за цієї умови можливий гармонійний розвиток громадянського суспільства в Україні.  

Серед прав і свобод людини помітне місце посідає право обирати владу. Школа виховує 

дитину не для себе і не для держави, а для суспільства, свідомого своїх прав і свобод. Не 

останнє місце посідає тут усвідомлення того факту, що джерелом і запорукою цих прав і 

свобод є "головна рада" народу — парламент. Він, як і весь механізм формування влади за 

допомогою демократичних виборів, є важливим елементом демократії.  

Особливе місце в системі цінностей громадянського суспільства посідає свобода слова, 

що стосується як одержання інформації, так і можливості людини висловлювати власні думки. 

Ця свобода гарантується конституціями демократичних держав, законами про засоби масової 

інформації тощо. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна вважати, що процес впровадження цінностей 

громадянського суспільства досягається за допомогою спільних дій країни та населення на 

основі дотримання правопорядку, правосвідомості та виявлення інтересу обох сторін до 

процесу державотворення. Варто зазначити, що на сучасному етапі проблема цінностей 

громадянського суспільства набула достатньої актуальності через нестабільну політичну 

ситуацію на території. 

 

Список використаної літератури: 

1. Неновски Н. Право и ценности / Н. Неновски. – М. : Прогресс, 1987. – 247с 

2. Постол К. А. Правові механізми взаємодії інститутів громадянського суспільства 

[Електронний ресурс] / Постол Катерина Анатоліївна. – 2016. – Режим доступу до 

ресурсу: https:// npu.edu.ua/images/file/ vidil_aspirant/dicer/K_26.053.18/Postol1.pdf. 



3. Громадянське суспільство, його функції та можливості в сучасних умовах 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://cpk.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=713. 

4. Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського 

суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/5782/1/Sektsiya-1-3.pdf. 

 

Лащук В. - студент групи УФП-12с, 

Наук. керівник: доцент кафедри публічного адміністрування 

 та управління бізнесом, к. н. держ. упр., Решота О. А. 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ 

Інноваційні технології виступають на сьогодні рушійною силою розвитку суспільства 

загалом та галузей економіки зокрема. Вони створені для того, щоб спрощувати життя людини 

та замінити її на небезпечних підприємствах у виробничих процесах. На сьогодні інноваційні 

технології використовуються усюди, також активно вправаджуються в управлінську 

діяльність органів публічної влади. 

Використання інноваційних технологій у державному управлінні - поширена 

європейська практика, вона допомагає у різних сферах державного управління, таких, як 

голосування. 

До прикладу, електронне волевиявлення може відбуватися як через глобальну мережу 

Інтернет, так і безпосередньо на виборчих дільницях за допомогою спеціального обладнання. 

Вважаємо, що цікавим є досвід розвитку системи електронних виборів у США, де 

впроваджувались найрізноманітніші експерименти в даній царині - від використання 

сенсорних машин для голосування чи скануючих електронних засобів і аж до застосування 

спеціальних оптичних комплексів. 

У такої виборчої системи є багато позиивних моментів, проте хотілося б виділити самі 

вагомі, а саме: 

- високий рівень зручності для виборця, якому не обов'язково йти на дільницю, аби 

віддати свій голос; 

- електронне голосування суттєво обмежує простір для використання різноманітних 

технологій підкупу виборців чи фальсифікацій під час голосування. Адже коли все 

відбувається онлайн, ризик, що проголосують "мертві душі", фактично зводиться до нуля. 

Бюлетенями, якими виборці не скористалися, не зможе скористатися ніхто інший. 



- при застосуванні е-голосування можливо значно знизити рівень електоральної апатії та 

політичного абсентеїзму, адже часто громадяни не користуються своїм правом проголосувати 

через надмірну бюрократизацію процесу чи обмежені можливості щодо присутності на 

виборчій дільниці. Логічно, що при електронному голосуванні можна суттєво підвищити явку 

на  виборах. 

Однак, на нашу думку, існує низка проблемних питань у цій сфері – це недосконалість 

системи електроних виборів. 

По-перше, будь-яке програмне забезпечення є вразливим: «Не лише Україна, а й людство 

загалом досі не навчилися писати безпечні програми. У будь-якій електронній системі 

голосування завжди будуть вразливості, які зловмисник може експлуатувати, щоб спотворити 

результати волевиявлення» [1]. 

По-друге, в Україні багато людей не мають доступу до мережі інтернет та не вміють 

користуватися смартфонами або ж не мають персональних комп’ютерів. За даними Gemius, 

станом на червень 2019 в Україні є 24,8 млн. користувачів інтернетом. А кількість 

користувачів смартфонів в Україні становить  85%. Про це йдеться в дослідженні компанії 

GfK Ukraine [2]. 

По-третє, вагомою проблемою залишається той факт, що в українському суспільстві все 

ще існує проблема старшого покоління, яке недостатньо проінформоване щодо позитивного 

впливу інноваційних технологій, до прикладу, у сфері надання адміністративних послуг. Так, 

найактивніше використовують мережу Інтернет громадяни України віком від 30 до 44 років 

(36%) і від 15 до 29 років (35%). Користувачів, старших 65 років – 4%. У містах із населенням 

більше 100 тисяч осіб регулярними користувачами Інтернету є 73%, менше 100 тисяч – 59%, 

у селах – 52% жителів [3]. 

По-четверте, така низька частка людей літнього віку, що користуються Інтернетом є 

одним із факторів унеможливлення процесу е-виборів. У нашій державі це питання повинно 

стояти поруч із питанням рівня життя та соціального забезпечення пенсіонерів. Адже рівень 

життя людей пенсійного віку не дозволяє їм цікавитися теперішніми інноваціями.  

Щоб вирішити проблему використання інноваційних технологій у державному 

управлінні необхідно визначити її витоки. На нашу думку, проблема полягає у слабкому рівні 

популяризації сучасної техніки серед відповідної вікової категорії громадян держави. 

Більшість реклами спрямована на ключову аудиторію віком від 19 до 40 років, оскільки на неї 

припадає 71% ринку.  

Вважаємо, що для вирішення питання такого рівня необхідне проведення зваженої та 

раціональної державної політики у напрямку поруляризації застосування інноваційних 

технологій. До прикладу:  



- безкоштовні консультації для людей літнього віку в роботі із сучасними 

компютерними засобами;  

- поширення інформації в необхідності домашнього розвитку комп’ютерної 

грамотності серед відповідної аудиторії; 

- заохочення зі сторони громадських організацій не лише у фінансовій, а і у 

розвичаючій допомозі щодо повсякденного застосування інноваційних технологій. 

Отже, доходимо висновку, що перспективи впровадження інноваційних технологій є 

одними із нагальних питань сфери державного управління та розвитку українського 

суспільства загалом, адже уміле використання здобутків технологічного прогресу приведе до 

зменьшення бюрократичної тяганини в органах державної влади, покращення надання 

адміністративних послуг населенню, підвищення транспарентності виборчого процесу та 

рівня компютеризації суспільства, впровадження принципів електронної демократії та ін. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Побудова в Україні громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової 

держави з верховенством права, пріоритетом прав людини, поділом влади супроводжується 

розвитком місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування так і не стала 

дієвим інститутом публічної влади, на сьогодні вона не задовольняє потреб суспільства. 

Функціонування органів місцевого самоврядування у більшості територіальних громадах не 

забезпечує сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку 

людини, її самореалізації, захисту її прав, надання якісних та доступних публічних послуг.  

Перш за все, серед перспектив місцевого самоврядування треба відокремити його 

розвиток під впливом глобалізації. Місцеве самоврядування, навіть у розвинутих 

https://ms.detector.media/mediaprosvita/research/page_4/
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демократичних країнах зі сталими традиціями автономії територіальних громад, перебуває під 

впливом загальносвітових тенденцій до глобалізації та подальшої інтеграції світових держав. 

Глобалізація суттєво впливає на взаємовідносини держави та суспільства, відповідно 

змінюючи характер існування та функціонування місцевого самоврядування. Результатом 

глобалізації є укрупнення державних утворень, а чим більшою є держава, тим менш 

представницьким є її уряд. Відповідно, інститутам політичної влади не вистачає гнучкості і 

рішення не приймаються достатньо оперативно [1]. 

Не менш вагомою є ще одна тенденція розвитку сучасного світу, яка безпосередньо 

впливає на місцеве самоврядування – послаблення відчуття локальності. Вона зумовлена 

подальшим розвитком постіндустріального суспільства та впровадженням інформаційно-

комунікаційних технологій не лише у професійне, а й в особисте життя людини. Відповідно, 

змінюється і соціальна структура суспільства та поширюється «радикальний індивідуалізм», 

який негативно відбивається на місцевому самоврядуванні. сьогодні відчуття належності до 

локальної спільноти втрачається. Сучасна людина оточена настільки великим потоком 

інформації в тих сферах, як стосуються безпосередньо її, що часто їй не вистачає сил та 

ресурсів цікавитися ще й справами та інтересам громади і турбуватися про загальне благо. 

Крім того, сучасне суспільство надзвичайно різноманітне. Якщо у традиційних громадах 

окремі родини могли бути їх членами протягом декількох поколінь, то сьогодні через різні 

причини (географічна та соціальна мобільність, динаміка цін на нерухомість тощо) люди, які 

характеризуються спільною етнічною належністю, віком, рівнем освіти, мовою, якою вони 

розмовляють, рівнем доходів, інтересами, досвідом можуть бути частково розкидані між 

різними  спільнотами [1]. 

Важливим чинником що сприяє розвитку місцевого самоврядування є застосування 

інформаційно- комунікаційних технологій. Цей ресурс дозволяє активніше залучати 

суспільство до управління своїм містом чи селом (у погану погоду замість проведення зборів 

у приміщенні муніципалітету можна провести віртуальне зібрання, а референдум для 

вирішення локальної проблеми практично нічого не коштуватиме, якщо буде проведений із 

використанням Інтернету). Активне впровадження інформаційно-комунікативних технологій 

може дозволити забезпечити максимально високий рівень залученості та ідентифікації. 

Держава повинна активно сприяти розвитку місцевого самоврядування, надаючи необхідну 

підтримку, в тому числі і необхідні фінансові ресурси для впровадження в життя найновіших 

досягнень науково-технічного прогресу, які можуть позитивно вплинути на рівень та якість 

локальної демократії. 

Також, основним аспектом розвитку місцевого самоврядування є партизація його 

органів. Провідні західні вчені-політологи схиляються до думки, що сучасна демократія стає 



демократією партійною. Політичні партії сьогодні посилюються та збільшують свій вплив на 

політичні процеси як загальнодержавного, так і місцевого рівня. Через це інститути місцевого 

самоврядування починають розглядатися як локальні представництва партій, а не 

територіальних громад. Говорячи про партизацію органів місцевого самоврядування, як 

взірець найчастіше наводять Велику Британію. Тут це стало особливо очевидним, оскільки 

політичні партії цієї держави еволюціонують у напрямі авторитаризму і навіть частково 

вождизму. Однак ця проблема не є виключно переважною Великої Британії, а потенційно 

може виникнути у всіх державах, де відбувається посилення політичних партій у результаті 

глобалізації, зовнішньополітичної інтеграції в ті чи інші структури, чи навіть становлення або 

трансформації партійної системи або форми державного правління. Щоб уникнути такої 

ситуації, варто впроваджувати нову ідеологію місцевого самоврядування, яка передбачатиме 

зміну ставлення до індивіда як до споживача послуг, клієнта, який завжди має рацію [2]. 

Таким чином, ступінь розвитку місцевого самоврядування залежить від рівня розвитку 

демократії в даному суспільстві. Щодо перспектив розвитку, місцеве самоврядування повинно 

спиратись на такі аспекти: глобалізація, послаблення відчуття локальності, застосування 

інформаційно- комунікаційних технологій та партизація його органів. 
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ 

Головним завданням будь-якої держави є реалізація належних державотворчих процесів 

та державотворення. Відповідний розвиток державотворчої політики займає центральне місце 

у розвитку держави та системи права, визначає оптимальні умови розвитку правових та 

політичних явищ. З моменту набуття Україною суверенності постала проблема належного 

державотворення , яка б повною мірою відповідала європейським стандартам та принципам 

цивілізованих народів. 



Державотворчий механізм на сучасному етапі  має формуватися найвищих  соціальних 

стандартах та охоплювати права людини. Зосереджуючи увагу на стандартах, відомий 

дослідник К. Поппер зазначає, що “стандарти не слід шукати в природі, оскільки вона 

складається з фактів та закономірностей. Це ми застосовуємо наші стандарти до природи, і в 

такий спосіб запроваджуємо мораль у світ природи, попри той факт, що самі є часткою цього 

світу. Нас створила природа, і створюючи, наділила владою змінювати світ, передбачати і 

планувати майбутнє, ухвалювати далекосяжні рішення, за які ми морально відповідальні, адже 

рішення потрапляють у світ природи тільки з нами” [1, c.76].  

Ідеалом формування та функціонування стандартів державотворення є побудова 

демократичного механізму політико-правових відносин.  

Наразі нашу правову ситуацію в Україні можна описати як країну: 

- зі слабким представництвом інтересів громадян; 

- з низьким рівнем політичної участі, який не виходить за межі голосування; 

- із сумнівною  легітимністю виборів, майже повною відсутністю довіри суспільства до 

державних інститутів і стійка низька інституціональна ефективність держави [2,c.86]. 

Відповідно до цих характеристик можна виділити основні проблеми державотворення.  

Перша проблема полягає у нестримному зростанні кількості політичних партій та 

невизначеній структурі інститутів державної влади, безпорадності урядів, які, демонструючи 

свою нездатність виробити ефективну програму виходу з тривалої кризи, швидко змінюють 

один одного в Україні, по суті, не залишаючи після себе помітного сліду, який би вніс 

позитивні зміни у систему державотворення.  

Другою проблемою є саме українське суспільство, а точніше, відсутність чітко 

вираженої спрямованості його політичного розвитку. Більшість з наших співгромадян не може 

відповісти на запитання, який державний устрій панує в Україні  і  яка державна влада потрібна 

народу. 

 Третя проблема полягає у суперечливості, роздвоєності політичної ідеології. Це 

виявляється, з одного боку, в юридичному проголошенні України незалежною, 

демократичною, соціальною, правовою державою, та з іншого - усвідомлюється її фактична 

залежність, наявна численна кількість фактів нехтування демократії, відсутність 

найважливіших соціальних гарантій, правове свавілля, тощо. Водночас помітним стає 

зниження рейтингу різного рівня владних структур, керівників усіх, навіть найвищих посад, 

чиї розпорядження та публічні обіцянки часто не виконуються. 

Четвертою проблемою державотворення є зростання соціального песимізму, 

зумовленого розбіжністю політичних обіцянок, які давали представники політичних партій і 

рухів напередодні виборів Президента України та парламентських виборів до Верховної Ради 



України та реальною соціальною дійсністю. Ця проблема полягає у зростанні зневіри наших 

співгромадян,  у відсутності будь-яких відчутних позитивних змін у житті суспільства, владної 

безпорадності та безвиході, зниженні політичної активності, насамперед у наймобільнішої 

частини суспільства – осіб середнього віку та молоді [3, c. 164–165].  

Сучасна криза державотворення зумовлена, чинниками трансформації усього 

суспільства. Проблеми державотворення породжують кризові явища правової політики 

держави, деформують політичну і правову свідомість окремого громадянина та призводить до 

проблем реалізації права до усіх політико-правових явищ з боку громадськості.   

Процес державотворення в Україні проходить етап тривалого формування та спирається  

ціннісні пріоритети розвинених європейських країн, такі як: 

– демократія справжня, представницька, а не декоративна;  

- правова держава, яка ґрунтується на відомих принципах, закладених передусім у Декларації 

прав людини та в інших міжнародних стандартах; 

- фундаментальна європейська цінність – це вільне громадянське суспільство; 

- визнання права основним ресурсом модернізаційного механізму державотворення[4 c. 257–

258]. 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ 

ТЕРИТОРІЙ 

Транскордонне співробітництво належить до важливих складових процесів європейської 

інтеграції. Воно розвивається на основі транскордонних зв’язків, що виникають у сфері 

політики, економіки, охорони навколишнього середовища, культури, освіти, демографічного 

регулювання, в інших галузях у межах визначеного транскордонного простору – території, яка 

охоплює два або більше регіонів прикордонних держав і об’єднує їх за певними географічними 

та соціально-історичними ознаками. Особливого значення набувають транскордонні 

економічні зв’язки, які є системою економічних відносин та  відображають інтереси на 

міжрегіональному рівні, що формуються та розвиваються в процесі функціонування спільного 

виробництва, поділу й спеціалізації праці, відтворення факторів виробництва та визначаються 

дією економічних законів. 

На даний час вирішення проблем законодавчого та інституційного забезпечення 

транскордонного співробітництва має велике значення, особливо з погляду розширення 

Європейського Союзу до кордонів України. Транскордонне співробітництво наочно 

відображає проблему чіткого унормування підстав, меж повноважень та способів участі 

органів влади у такій сфері діяльності у відповідних нормах спеціалізованих нормативно-

правових актів та відповідного інституційного забезпечення. Транскордонне співробітництво 

не є новацією в українському державотворчому процесі, оскільки відбулася лише певна 

трансформація понять та процесів, що передували саме появі транскордонного 

співробітництва. 

В попередні роки транскордонне співробітництво України з країнами сусідами – 

Угорщиною, Словаччиною, Польщею та Румунією було в основному справою двосторонніх 

або багатосторонніх відносин держав Центральної та Східної Європи, а зараз воно вийшло за 

цей дещо штучно звужений регіональний рівень. Тобто, перетворилося на форму стосунків 

України як з окремими державами-членами ЄС, так і з Євросоюзом у цілому. 

Можна константувати, що за своєю суттю «…за своєю суттю співпрацю сусідніх 

територій визначають обидва терміни. Перший термін є більш звичним в Україні, він 

використовувався в умовах, коли кордон був достатньо закритий для широкого обміну. Не 

було мови також про створення транскордонних об’єднань (єврорегіонів) та реалізації 

проектів для вирішення спільних проблем суміжних територій ні на міждержавному, ні на 

міжрегіональному рівнях. Об’єктами досліджень були прикордонні території кожної з 



суміжних держав зокрема, і не розглядалися спільні проблеми. Проте, на даний час, взаємні 

відносини прикордонних територій відбуваються в значно більшій кількості сфер і, часто, 

незалежно від волі та бажань людини та відміченого нею кордону – в атмосфері, по воді тощо 

("trans" в перекл. "пере", переносити, переміщати тощо). Тобто категорія "транскордонне" 

більше відповідає суті того, що відбувається на прикордонних територіях. Крім того, на 

сучасному етапі за об’єкт дослідження часто береться транскордонний регіон, про що ми вже 

згадували вище. Таким чином, можна зазначити, що транскордонне співробітництво більш 

широке поняття.[1] 

Отже, разом із поступовим переходом від прикордонного співробітництва до 

транскордонного змінювалися і розширилися сфери співпраці – від спрощеної прикордонної 

торгівлі до багатовекторного співробітництва, яке сприяє налагодженню добросусідських 

відносин між територіальними громадами та всебічному розвитку прикордонних регіонів 

суміжних країн. Узагальнюючи досвід розвитку транскордонного співробітництва на 

європейському континенті, П. Бєлєнький та Н. Мікула виділяють чотири рівні реалізації 

транскордонної співпраці: 

1. Міжнародний рівень, на якому реалізується політика загальноєвропейських 

інтересів, здійснюється координація національних регіональних політик для збалансованого 

розвитку європейського простору; 

2. Державний рівень, на якому виробляється національна політика у сфері 

транскордонного співробітництва та узгоджуються національні інтереси із 

загальноєвропейськими, а також здійснюється гармонізація національних та регіональних 

цілей; 

3. Регіональний рівень, на якому реалізується регіональна політика розвитку 

транскордонного співробітництва з урахуванням інтересів держави та регіональних 

зацікавлень, здійснюється відповідна координація із регіонами сусідніх країн;  

4. Місцевий рівень, на якому здійснюється координація планів розвитку, що 

запропоновані місцевою владою (з урахуванням регіональних і національних інтересів), 

відбувається конкретна співпраця між суб’єктами прикордонних територій.[1] 

Слід відмітити, що в Україні транскордонне співробітництво найчастіше здійснюється 

на регіональному рівні та розглядається в якості співробітництва прикордонних регіонів 

суміжних держав. Також за участю регіонів створюються вищі інституційні структури 

транскордонного співробітництва, в тому числі єврорегіони. Державний рівень 

транскордонного співробітництва на сьогодні здебільшого є декларативним та 

узгоджувальним і не призводить до пожвавлення співпраці на місцях. 



Сьогодні транскордонне та міжтериторіальне співробітництво стикається з певними 

проблемами, які сповільнюють ці процеси. Серед них можна виділити законодавчу складову, 

якій притаманна неповна взаємоузгодженість норм та пріоритетів, а також практика 

несумлінного виконання діючих законів і державних програм, неоднакове тлумачення 

окремих нормативних положень як міністерствами та відомствами, так і місцевими органами 

державної влади і розпорошення регуляторних функцій, пов’язаних із розвитком сфери 

транскордонного співробітництва, між різними органами державної влади. 

В Україні, незважаючи на деякі позитивні зрушення, все ж таки досить слабка 

інституційна інфраструктура для розвитку транскордонного та міжрегіонального 

співробітництва, що пояснюється відсутністю реальної зацікавленої і цілеспрямованої 

державної політики в цьому важливому напрямі, а також неспроможністю прикордонних 

регіонів самотужки забезпечити формування відповідних інституцій, насамперед за браком 

матеріально-фінансових ресурсів. 

Можна сказати, що успішне функціонування єврорегіонів багато в чому зумовлюється 

належною державною підтримкою їх розвитку та фінансовим забезпеченням їх діяльності. 

Практика європейських єврорегіонів показує, що фінансування має здійснюватися з різних 

джерел і в різних частках. Це можуть бути бюджетні кошти Європейського Союзу, кошти 

держав-учасниць транскордонного співробітництва, адміністративно-територіальних органів 

влади, органів місцевого самоврядування, а також позабюджетні кошти різних фондів, 

фінансових організацій, підприємств і підприємців, приватних осіб та інших організацій, 

діяльність яких не заборонена законодавством. Крім того, європейський досвід свідчить, що 

ефективний розвиток транскордонного співробітництва може бути досягнутий лише за умови 

належного нормативно-правового, інституційного та організаційного забезпечення. 
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ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого значення   набуває 

питання, присвячене корупції та її запобіганню в органах публічної влади в Україні. Це не 

тільки одне із важливих питань теорії, але й практики державотворення. Корупція – це 

використання службовими (посадовими) особами свого становища для власного збагачення; 

це негативний прояв у сфері публічного управління та одержання особистої вигоди у сфері 

управлінської діяльності. Оскільки вітчизняне державне управління перебуває у процесі 

реформування, це становить значне підґрунтя для розвитку такого негативного явища, як  

корупція в українському суспільстві.  

Вважаємо, що корупція являє собою питання доброчесності та моральних якостей 

громадян. На нашу думку, найчастіше корупційні дії здійснюються: 

- як засіб уникнення відповідальності, коли громадяни порушили закон та їх 

переслідують правоохоронні органи або суд; 

- як один із способів подолання бюрократичних перепон, коли необхідно швидше та 

ефективніше вирішити будь-яку процедуру; 

- як один із способів переваги при веденні власного бізнесу (як приклад,  здійснення 

підприємцем корупційних дій з метою отримати доступу до державних ресурсів, 

надаючи послуги, що оминають конкурсні процедури). 

Україна перебуває на етапі реформування, тому їй притаманна корупція, наслідком якої 

є загальні політичні, соціальні і економічні проблеми.  Корупція створює велику небезпеку 

для життєдіяльності суспільства та є загрозою для  національної безпеки держави загалом.  

Наслідками корупції є: 

- втрата державних коштів, а також ресурсів; 



- недостатній рівень податкових надходжень до державного бюджету з причин тінізації 

економіки; 

- сповільнення темпів економічного зростання; 

- зниження якості роботи державного апарату; 

- збільшення рівня злочинності; 

- зростання соціальної нерівності; 

- зниження суспільної моралі. 

Для того, щоб викорінити корупцію з нашої держави потрібно боротися з нею. 

Ефективна боротьба з корупцією в Україні вимагає належного законодавчого забезпечення. 

Протидія корупції – довгий процес, який має на меті зменшення проявів корупції. На нашу 

думку, запобігання та боротьбу  із корупційними проявами потрібно доповнювати іншими 

заходами, а саме: 

-  проведення навчання населення щодо запобігання корупції, оскільки існує значна 

необізнаність громадян щодо дій у разі корупційних випадків; 

- здійснення заходів, спрямованих на підтримку суспільства у проведенні органами 

публічної влади антикорупційної політики та ін. 

Антикорупційна політика – це сукупність різного роду заходів, що спрямовані на 

створення системи протидії корупції і усунення причин її виникнення. Метою 

антикорупційної політики є запобігання корупції шляхом прозорості діяльності державних 

органів, додержання громадянами законів України та вимог Конституції, відкритого 

оприлюднення прийнятих рішень, обговорення та опитування громадян щодо прийняття 

рішень, усунення причин і умов виникнення корупції. Варто наголосити, що виконання 

заходів антикорупційної політики можливе тільки в тому випадку, коли вони будуть 

підтримані органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

У розділі  IV Закону України «Про запобігання корупції» сформовані заходи щодо 

протидії та запобігання корупції, до них відносяться: 

- обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; 

- обмеження щодо одержання подарунків; 

- запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними; 

- обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; 

- обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, 

місцевого самоврядування; 

- обмеження спільної роботи близьких осіб [1]. 

В свою чергу, пропонуємо, декілька методів щодо запобігання  та боротьби з 

корупційними проявами в українському суспільстві. Так, до прикладу, на рівні місцевого 



самоврядування активно вступила в дію реформа децентралізації, що дала змогу головам 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ) розприділяти та формувати власний бюджет щодо 

основних потреб конкретної громади. Для того, щоб запобігти корупції громадяни можуть 

відвідувати сесії депутатів ОТГ, перевіряти прозорість бюджетів та не тільки вимагати 

покращень, а й об’єднуватися для спільних зусиль. 

Великим здобутком у сфері запобігання та боротьби з корупцією стало створення 

спеціалізованих органів щодо боротьби з корупцією, а саме : НАЗК, САП, НАБУ, НПУ, 

АРМА. Однак ці органи потребують кваліфікованих працівників. Так, до прикладу, відносно 

молодий правоохоронний орган  - Національне антикорупційне бюро України налічує лише 

700 працівників, що є недостатнім для ефективної діяльності у сфері ліквідації корупційних 

явищ у нашій державі. Для того, щоб якісно та в більшій мірі викривати корупційні 

правопорушення необхідно залучати в спеціалізовані органи більше професійних кадрів, які 

зацікавлені викорінити корупційні схеми у органах публічної влади законним шляхом. 

Більшість громадян, які стають потенційними викривачами корупційного 

правопорушення просто не знають як потрібно правильно діяти в такій ситуації і як донести 

до суспільства відомі їм факти. Громадяни не повідомляють про корупцію, оскільки не 

достатньо поінформовані щодо дій у разі викриття корупційних проявів. Дехто знає, що 

створені спеціалізовані органи по боротьбі з корупцією, наприклад Національне 

антикорупційне бюро України (НАБУ), і всі заяви прямують туди. Але це орган, який бореться 

з корупцією у вищих ешелонах влади. 

Вважаємо за доцільне наголосити на тому, що заходи боротьби із корупцією необхідно 

інформувати більшу частину населення держави. На нашу думку, щодо проблем боротьби із 

корупцією необхідно активно інформувати студентську молодь у закладах та шкільних 

навчальних закладах. Тому доцільним було б створення дистанційних антикорупційних шкіл, 

проведення тренінгів, лекцій на цю тему, для того, щоб громадяни були обізнані у цій сфері.  

Отже, доходимо висновку, що корупція – це одна із актуальних проблем 

державотворення в Україні, що стосується, в першу чергу, моральних якостей громадян. Вона 

негативно впливає на державу та суспільство в цілому, з нею потрібно боротися шляхом зміни 

світосприйняття та свідомості громадян, підвищення рівня заробітної плати та добробуту 

населення загалом, покращенням нормативно-правової бази щодо запобіганню корупції, що 

приведе до економічного зростання, збільшення прямих іноземних інвестицій у  вітчизняну 

економіку, скорочення соціальної прірви між верствами населення та покращення загального 

добробуту держави. 
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ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

Перехід України на новий виток розвитку економічних, соціальних та політичних 

відносин після Революції гідності у 2013-2014 рр. поставив нові пріоритети та виклики перед 

владою, бізнесом та громадськістю. Одним з таких викликів є розвиток та удосконалення 

публічного адміністрування в Україні, як каталізатора розвитку територіальних громад, 

регіонів та держави загалом не тільки в аспекті інфраструктури, але і в напрямку розвитку 

відносин та діалогу між суспільством, публічними інституціями та бізнесом.  

Дослідження присвячені тематиці ефективності публічного адміністрування в Україні 

в даний час активно проводяться, у зв’язку із актуальністю означеної теми. В ході даного 

дослідження до уваги брались праці та висновки вчених, дослідників та науковців, серед яких: 

Молошна О. Л., Колесникова К. О., Гаврилишин Б.Д., Гарсіа Дж., Чандлер Дж. 

В умовах поглиблення інтеграційних процесів державно-управлінська діяльність 

потребує чіткого визначення основних засад та напрямків свого розвитку, саме тому система 

публічного адміністрування повинна ґрунтуватися на засадах відкритості та забезпечувати 

оптимальне поєднання принципів, механізмів, методів та інструментів для побудови 

ефективної багаторівневої інтегрованої структури управління. Проте діюча система 

публічного адміністрування в Україні залишається неефективною, корумпованою та 

внутрішньо суперечливою,  що є суттєвою перешкодою на шляху до позитивних змін у 

суспільстві та державі. Недостатній рівень прозорості та відкритості у сфері державного 

управління, нечіткість розмежування політичної та адміністративної сфер, недостатній 
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професійний рівень державних службовців, відсутність єдиної системи оцінювання їх 

компетентності, низький рівень дисциплінарної відповідальності, недосконалість механізму 

політичного та адміністративного контролю в системі державного управління – всі ці фактори 

є деструктивними елементами в організації ефективної системі публічного адміністрування. 

Публічне адміністрування передбачає функціонування універсального організаційно-

правового механізму виявлення, узгодження і реалізації суспільних потреб та інтересів, 

формування прав та обов'язків учасників суспільних процесів та їх взаємовідносини в правому 

полі [1]. 

Інтегрованим показником ефективності функціонування публічного адміністрування є 

рівень довіри громадян до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 

позитивні тенденції, підтверджені результатами чергової оцінки системи державного 

управління України за базовими показниками SIGMA (Support for Improvement in Governance 

and Management), оскільки кожна держава зацікавлена в формуванні та діяльності таких 

органів влади, які відповідають її національній політиці та підтримуються більшістю 

населення. 

      З огляду на ситуацію потреба реформування вітчизняної системи державної служби 

набуває особливої актуальності. З цією метою з 2015 року стартувала підготовка нової 

законодавчої бази у сфері державної служби. Національною державною службою за участю 

Представництва ЄС в Україні, міжнародних експертів і представників громадськості був 

підготовлений проект Стратегії реформування державного управління на 2015-2020 роки, в 

рамках якого розроблено нову редакцію Закону України «Про державну службу» [2], який 

регулює основні принципи, правові та організаційні засади функціонування публічної 

державної служби. 

 Реформування системи державного управління має сприяти оптимізації функцій 

інститутів державної влади, розподілу повноважень і визначення зон відповідальності з 

використанням ефективних моделей управління, реалізація яких передбачає нову структуру 

відносин: «влада – громадськість». Пріоритетними напрямками є побудова ефективної 

соціально – орієнтованої системи публічного адміністрування, основними завданнями  якої є 

надання якісних адміністративних послуг  громадянам на рівні, що відповідає європейським 

стандартам, вчасне і адекватне реагування на соціально-економічні, зовнішньополітичні та 

інші виклики.  

Реалізація даних напрямків передбачає розподіл політичної та адміністративної сфер 

діяльності, побудову цілісної та незалежної адміністративної судової системи, створення 

системи ефективного фінансового менеджменту з чітким регламентуванням відповідальності 

за порушення фінансової дисципліни, забезпечення високого професійного рівня державних 



службовців, оптимізацію процесу формуванням кадрової політики, підвищення якості 

надання послуг в сфері державного управління, підвищення етичної складової системи 

публічного адміністрування. 

Концепція нового публічного менеджменту передбачає децентралізацію управління за 

рахунок розширення повноважень і відповідальності органів місцевого самоврядування. 

Основне завдання уряду полягає в тому, щоб надати місцевим громадам можливість 

самостійно вирішувати свої проблеми і контролювати якість надаваних публічних послуг. 

Даний підхід співвідноситься з основними цінностями місцевого самоврядування - 

автономією (децентралізованим управлінням), демократією (цивільним участю) і 

ефективністю (близькістю влади до населення). Держава передає функції з надання публічних 

послуг недержавним (комерційним і суспільним) організаціям, залишаючи за собою функції 

контролю і вироблення загальної стратегії. Така децентралізація дозволяє забезпечити більшу 

гнучкість і ефективність управління, а також стимулює конкуренцію між постачальниками 

послуг, підвищення громадянської і соціальної відповідальності.  

Одним з ключових моментів сучасних концепцій управління є децентралізація, що 

передбачає передачу повноважень і відповідальності від центральної державної влади на 

нижні рівні управління і недержавному сектору. І в тому і в іншому випадку процес прийняття 

соціально значущих рішень і контроль над їх виконанням стають ближче населенню. В останні 

роки децентралізація стала воістину глобальним явищем. Не випадково доповідь Всесвітнього 

банку і Союзу міст і місцевих урядів був присвячений проблемам децентралізації та локальної 

демократії [3]. Причинами децентралізації дослідники називають: політичні зміни, які дали 

місцевим громадам право висловлювати і відстоювати свої інтереси; технологічні зміни і 

глобальну інтеграцію, що змінили уявлення про межі управління і самоврядування; нарешті, 

труднощі централізованої системи управління і необхідність участі регіональних і місцевих 

урядів в політичних і економічних процесах [4]. 

Ми вважаємо, підвищення ефективності публічного адміністрування в Україні 

можливе через:  

- децентралізацію функцій державних структура на територіальний рівень; 

- організаційний розвиток управління публічними організаціями, з метою підвищення 

його організаційної та соціальної ефективності; 

- створення на державному рівні організацій, які сертифікуватимуть публічні 

організації щодо впровадження етичного кодексу та адаптації механізми запобігання корупції; 

- широкий обмін досвідом публічного адміністрування із країнами ЄС (Польща, Литва, 

Латвія, Швейцарія, Швеція) через проведення спільних конференцій з публічного 



адміністрування, залучення фахівців із публічного адміністрування у відставці в якості 

консультантів та тренерів; 

- спрощення регулятивного законодавства в сфері економіки, яке з одного боку 

зменшить бюрократичне навантаження на підприємців, з іншого боку, усуне точки 

виникнення корупції, які неминуче прив’язані до різного роду дозволів, сертифікатів, 

розпоряджень; 

- підготовка нового покоління державних службовців з високою кваліфікацією; 

- підвищення матеріальної мотивації державних службовців на всіх рівнях, що 

підвищить цінність посади для особи – публічного адміністратора. 

Дослідження ефективності публічного адміністрування в Україні дало можливість 

виявити причини та наслідки неефективного державного управління на всіх рівнях, виявити 

зв’язок між ефективність публічного адміністрування та макроекономічними показниками 

України. Завершальним етапом стало розроблення рекомендації із поліпшення ефективності 

публічного адміністрування в Україні. Такі рекомендації мають достатньо теоретичний 

характер, проте їх застосування на практиці із переосмисленням кожної з них у конкретний 

план дій та постановку завдань в ієрархії публічної організації дасть змогу прогресивно 

покращити якість публічного адміністрування. 
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ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування є однією з найважливіших умов 

побудови демократичної держави. Ступінь фінансової незалежності місцевих органів влади 

характеризує незалежність держави в цілому, потенційні можливості її економічного розвитку, рівень 

демократичних прав і свобод громадян. Форми місцевого самоврядування у кожній державі зумовлені 

її політичним, територіальним устроєм, історичними, національними, економічними та іншими 

ознаками. 

Необхідно з’ясувати, що означає саме поняття «фінансова діяльність органів місцевого 

самоврядування». Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого 

самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних 

справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення [2]. Фінансова діяльність є 

діяльність щодо формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих грошових 

фондів з метою забезпечення здійснення певних функцій, суб’єктами що її здійснюють. Поєднуючи ці 

поняття отримаємо визначення фінансової діяльності органів місцевого самоврядування – це їхня 

діяльність щодо формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих грошових 

фондів з метою реалізації спроможності в межах закону здійснювати регулювання і управління 

суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетентності  в інтересах місцевого 

населення.  

Європейську Хартію місцевого самоврядування, Україна ратифікували 15 липня 1997 року, що 

дало змогу реформувати місцеве самоврядування виходячи з Європейських цінностей і принципів. 

Положення Хартії визначають базовими принципи місцевої автономії й місцевого фінансування, які 

знайшли своє вираження і у Конституції нашої держави. Стаття 142 Конституції закріплює, що 

матеріальною й фінансовою основами місцевого самоврядування є рухоме й нерухоме майно, доходи 

місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що перебувають у власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їх спільної власності, що перебувають в 

управлінні районних і обласних рад. Зазначені положення дістали розвиток у Законі України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» [3]. А саме у статті 61 закону зазначено що органи місцевого 

самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) самостійно 

розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом 

України. Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети. Втручання державних 

органів у процес складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів не допускається, за винятком 



випадків, передбачених законом [4]. Також одним із важливих методів формування грошових фондів 

органами місцевого самоврядування є місцеве запозичення - це операції з отримання до міського 

бюджету кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування 

міського бюджету [5]. Стаття 74 Бюджетного кодексу встановлює деякі обмеження щодо 

застосування місцевих запозичень. 

 До таких обмежень, зокрема, належать: чітко визначена мета, обсяги та умови місцевих 

запозичень, обов’язкове повернення та реєстрація Міністерством фінансів України місцевих 

запозичень, заборона на нові запозичення протягом п’яти років у разі порушення графіка 

погашення з вини позичальника. Крім місцевих запозичень, органи місцевого самоврядування 

можуть отримувати у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного 

бюджетного періоду позики на покриття тимчасових касових розривів, та середньострокові 

позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика 

доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок 

коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за 

користування цими коштами. Надання позик з одного бюджету іншому забороняється. Тобто 

виключається існування кредитних і позикових відносин між бюджетами [6]. 

Отже, можна зазначити, що органи місцевого самоврядування наділенні повноваженнями щодо 

здійснення фінансової діяльності. А, отже, місцеве самоврядування забезпечує стабільний і ефективний 

соціально-економічний розвиток регіонів і, як наслідок, країни у цілому. Принципи автономії і 

незалежності фінансової діяльності органів місцевого самоврядування повинні стати базовими для 

майбутніх реформ у системі місцевого самоврядування України.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ НА ДЕРЖАВНІЙ 

СЛУЖБІ 

В умовах реформування державного управління в Україні особливе значення має 

вдосконалення системи державної служби та наближення її до європейських стандартів. 

Напрямок розвитку державної служби потрібно спрямовувати на захист прав і свобод 

громадян, проте це ускладнюється проявами корупції.  

Конфлікти інтересів у сучасній Україні є перешкодою в професійній діяльності 

державних службовців, тому що, по-перше, це явище здатне призвести до корупційних дій, 

по-друге, воно перешкоджає публічним службовцям сумлінно виконувати свої посадові 

обов’язки та зумовлює внутрішній розлад публічної служби, неспроможність прийняття 

ефективних рішень щодо економічного, соціального та інших видів розвитку не тільки 

регіону, а й країни в цілому. 

Актуальність проблеми конфліктів інтересів порушувалась у працях О. В. Токар-

Остапенко, І. П. Лопушинського, М. Р. Арпентьєвої, О. М. Петрушко та О. О. Тур’янського. 

Метою роботи є дослідження шляхів врегулювання конфліктів інтересів у професійній 

діяльності державних службовців. 

Конфлікт інтересів — це ситуація, при якій службова особа, виконуючи свої обов'язки, 

має приватний інтерес, який хоча і не обов'язково призводить до прийняття неправомірного 

рішення або вчинення неправомірного діяння, але здатний до цього призвести.  

Конфлікт інтересів може бути пов'язаний із цілком правомірними діями службовця як 

приватної особи, його належністю до громадських організацій, сімейними інтересами тощо, 

за умови, що ці інтереси здатні з певною вірогідністю реально спричинити неналежний вплив 

на виконання цією службовою особою своїх службових повноважень [1]. 

У першу чергу, щоб уникнути конфлікт інтересів на державній службі у Конституції 

України передбачено перелік обмежень щодо позаслужбової діяльності осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, а саме:  



− обмеження законом підприємницької діяльність депутатів, посадових і службових осіб 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

 − заборона народним депутатам України мати інший представницький мандат чи бути 

на державній службі;  

− вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;  

− заборона Президенту України займатися іншою оплачуваною або підприємницькою 

діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має 

на меті одержання прибутку;  

− заборона членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних та 26 місцевих 

органів виконавчої влади суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім 

викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу або 

наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку;  

− заборона професійним суддям обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати 

іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої [2].  

Спираючись на частини 1, 2 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 р. визначено дії уповноважених на виконання функцій держави щодо запобігання 

конфлікту інтересів:  

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту 

інтересів;  

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи 

повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів 

безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає 

наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне 

агентство з питань запобігання корупції чи інший визначений законом орган або колегіальний 

орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;  

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;  

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів [3].  

Врегулювання конфлікту інтересів обов’язково передбачає залучення третьої сторони, 

яка володіє повноваженнями щодо врегулювання конфліктних ситуацій. На державній службі 

третьою стороною є безпосередній керівник службовця, Національне агентство чи інший, 

визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому 

виник конфлікт інтересів, відповідно. Першочерговим кроком особи має бути інформування 

про факт конфлікту не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи 

повинна була дізнатися про наявність у неї відповідного конфлікту інтересів. Порядок 



інформування вирізняється специфікою залежно від типу посади та наявності або відсутності 

у особи безпосереднього керівника. 

У разі наявності безпосереднього керівника особа зобов’язана його про це повідомити, 

бажано у письмовій формі. Оскільки неповідомлення про наявність реального конфлікту 

інтересів є адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, критично важливою 

для особи є наявність підтверджуючого документу про здійснення такого повідомлення [4]. 

На підставі частини 1 статті 29 Закону конфлікт інтересів може бути врегульований 

такими заходами: 

 1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в 

його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів (застосування цього 

заходу (як і усіх інших), виходячи зі змісту положень Закону, можливе лише за наявності 

сукупності всіх перелічених в ньому умов); 

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, 

вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; 

3) обмеження доступу особи до певної інформації (специфіка даного заходу полягає в 

тому, що його можна застосувати у випадку, коли робота особи постійно пов’язана із певним 

одним і тим самими видом інформації. При цьому така особа має приватний інтерес щодо цієї 

інформації, що створює загрозу її витоку або може призвести до ухвалення упереджених 

рішень);  

4) перегляду обсягу службових повноважень особи;  

5) переведення особи на іншу посаду;  

6) звільнення особи [5]. 

У разі отримання повідомлення від свого підлеглого щодо конфлікту інтересів, керівник 

повинен: 

- прийняти рішення щодо врегулювання у підлеглої особи конфлікту інтересів протягом 

двох робочих днів після отримання повідомлення;  

- повідомити підлеглу особу про прийняте рішення щодо врегулювання конфлікту 

інтересів;  

- вжити передбачені Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів у підлеглої особи [5]. 

До самостійних заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту 

інтересів належить надання підтверджуючих документів безпосередньому керівнику або 

керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади 

щодо відсутності відповідного інтересу [6]. 



Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона 

звільняється від відповідальності. У разі виявлення конфлікту інтересів державний 

службовець понесе дисциплінарну та адміністративну відповідальність (у вигляді штрафу у 

сумі від 3400 до 13600 гривень (за повторне діяння) та позбавлення права займати певні посади 

або займатися певною діяльністю на 1 рік) [7]. 

Отже, конфлікт інтересів — це суперечність між приватним інтересом та 

повноваженнями державного службовця, яка впливає на діяльність. 

Запобігання конфлікту інтересу спирається на певні обмеження у діяльності державних 

службовців, які у свою чергу зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення 

даної ситуації. Врегулювання конфлікту інтересу можливе у разі вчасного повідомлення 

особою про випадок та за участю третіх осіб, які спираючись на Закон України «Про 

запобігання корупції», вживають заходів у вирішенні конфліктів інтересів. Кожен захід слід 

застосовувати в залежності від низки умов — виду та характеру конфлікту інтересів. 

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі виступає 

способом протидії  корупції. 
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ЕЛЕКТРОННІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ РОЛЬ В 

ОПРИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ 

Сучасні інформаційні технології відіграють все більш важливу роль у системі 

державного управління розвинених країн. Це спричинило трансформацію державного 

управління в напрямі його пристосування до вимог інформаційного суспільства та 

інформаційної ери. На основі інформаційних технологій прискорюється процес прийняття 

рішень та їх втілення, вивільняється частина робочого часу, з’являється механізм ефективного 

консультування громадськості щодо проведення державної політики, окреслюються нові 

канали надання громадянам інформації та послуг, цей процес проявляється у зміні підходів до 

механізмів управління, його переорієнтації та поступовій трансформації базових принципів з 

акцентом на забезпечення широкої участі громадян в обговоренні та прийнятті державних 

рішень. 

Впровадження електронного урядування є складним процесом, що потребує 

принципових змін у технології підготовки і прийняття урядових рішень та значних 

матеріальних, інтелектуальних й фінансових ресурсів, вимагає вирішення комплексу 

правових, організаційних і технологічних проблем. 

Метою впровадження системи надання електронних адміністративних послуг в Україні 

є досягнення відкритості та прозорості влади для людини та громадянина, громадських 

організацій, бізнесу. При цьому мова йде не про інформатизацію наявної системи державного 

управління, а про використання можливостей ІКТ для задоволення потреб громадянина, а 

саме: 

• підвищення якості та доступності державних послуг для людини та громадянина, 

спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат;  

• підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, забезпечення 

контролю за результативністю діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки; 

• залучення людини і громадянина до участі у державних справах;  

• подальше вдосконалення технологій державного управління;  

• подолання інформаційної нерівності;  

• організація надання послуг юридичним та фізичним особам в інтегрованому вигляді 

дистанційно - через Інтернет та інші засоби;  



• перебудова відносин органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 

громадянином; 

Незалежну оцінку ефективності функціонування та рівня розвитку надання електронних 

послуг у світовій практиці забезпечує рейтинг Індекс мережевої готовності. В останньому 

проведеному рейтингу Україна зайняла 71 місце. 

Індекс мережевої готовності NRI (Networked Readiness Index) розраховується за 

допомогою арифметичних операцій через 4 субіндекси, які, в свою чергу, складаються з 10 

компонент (pillar), останні – з наборів індикаторів. У  таблиці наведено значення цього індексу 

для України за результатами аналізу 2018 р. У першій колонці таблиці наведено субіндекси, 

їх складові та індикатори, у другій – рейтинг серед 143 країн світу, в останній – значення 

відповідного балу (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Індекс мережевої готовності NRI, Україна, 2018 р. 

Субіндекси, їх складові та індикатори Рейтинг Бал 

Індекс мережевої готовності   71 4.0 

Субіндекс A: субіндекс середовища  104 3.6 

Політичне та регуляторне середовище   122 3.0 

Ефективність правотворчих органів   125 2.5 

Закони, що стосуються ІКТ   97 3.5 

Ефективність правової системи при вирішенні спорів   128 2.6 

Ефективність правової системи в складних регулюваннях   131 2.3 

Потенціал для інновацій   82 3.6 

Урядові служби закупівель передових технологій   122 2.9 

Субіндекс B: субіндекс готовності   28 5.6 

Інфраструктура та цифровий контент   46 4.7 

Безпечні Інтернет-сервери / млн. населення.  72 26.5 

Тарифи фіксованого широкосмугового Інтернету, $/ міс.  6 14.10 

Субіндекс C: субіндекс використання   94 3.4 

Урядове використання   124 2.9 

Важливість ІКТ для урядового бачення   136 2.7 

Індекс урядового онлайн-сервісу (Government Online Service Index)  106 0.27 

Урядовий успіх в просуванні ІКТ   115 3.5 

Субіндекс D: субіндекс впливу (імпакту)  82 3.5 

Соціальний вклад   89 3.7 



Вплив ІКТ на доступ до базових послуг   109 3.6 

Індекс електронної участі (E-Participation Index)  74 0.43 

Джерело: [1] 

Згідно таблиці  істотно знижують рейтинг України політичні фактори, перш за все, 

урядове використання ІТ, політичне та регуляторне середовище. У цьому рейтингу Україна за 

рік перемістилася з 81 на 71 місце. Серед країн першої десятки найвищі темпи розвитку 

мережевої готовності зберігаються у Фінляндії, Сінгапура та Нідерландів. Водночас, середнє 

місце України в рейтингу вказує на відставання від передових країн світу саме у темпах 

розвитку інформаційного суспільства та необхідність змін у державній політиці з поширення 

ІТ-інфраструктури. Стабільне відставання від Тринідаду і Тобаго, що зберігається вже 

декілька років, слід вважати неприпустимим, але підняття в рейтингу на 10 місць вказує на 

певні зрушення в цій сфері. 

Виходячи з даних індексу мережевої готовності, Україна поступово рухається в 

напрямку подальшого поширення використання інформаційних технологій в життєдіяльності 

суспільства та займає, хоча й низьке, але вище за середнє місце у світових рейтингах. Цей рух, 

у порівнянні зі світовими темпами, достатньо повільний, і це призводить до відставання 

України від передових країн світу. Україна відстає не тільки за місцем, а й за істотно нижчими 

значеннями індексів та індикаторів, що створює великий сукупний розрив. 

Отже, на сучасному етапі суспільно-політичного розвитку країни склалася ситуація, 

коли існують достатньо відокремлені механізми організаційно-правового забезпечення деяких 

складних процесів: реалізації програми адміністративної реформи, правової реформи, 

Національної програми інформатизації, національних проектів та відкритого уряду тощо. 

Управління зазначеними процесами різними органами державної влади за умов недостатньої 

кооперації створює ситуацію неоднозначного тлумачення цих процесів, що відбуваються 

одночасно. Вищеокреслені проблеми потребують посилення уваги щодо процесів інновацій в 

публічній сфері та щодо адаптації створеної інфраструктури інформатизації інформаційного 

суспільства до процесів діяльності органів влади та системи державної влади в цілому. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

Україна вже два десятиліття поспіль хоче і змушена докорінно реформувати отриману в 

спадок від СРСР громіздку й неефективну радянську адміністративно-командну систему, що 

ніяк не здає своїх позицій. За період незалежності в системі державної влади відбулися складні 

й суперечливі процеси становлення і розвитку, однак створити надійне та ефективне публічне 

управління так і не вдалося. 

У країнах колишнього Радянського Союзу й соціалістичного табору для публічного 

управління характерні особливості, які принципово відрізняли його від публічного управління 

в західних країнах: моноідеологічна комуністична основа; чітке ієрархічне підпорядкування; 

командно-адміністративний стиль; завеликі розміри і неефективність; невиправдано великі 

витрати на утримання державного апарату, суворий державний контроль за діяльністю 

громадських організацій, обмеження щодо практичного волевиявлення фізичних осіб тощо.  

У науковій літературі під публічним управлінням (англ. – public administration) 

розуміють діяльність, яка забезпечує ефективне функціонування системи органів державної 

влади, регіонального врядування, органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій, фізичних осіб та інших суб’єктів громадянського суспільства з метою реалізації 

державної політики в найрізноманітніших сферах суспільного життя . 

Головна мета будь-якого управлінця в публічній чи приватній сфері – досягнути 

максимальної ефективності, дієвості й результативності з мінімальними затратами ресурсів, 

часу і зусиль. Основне ж завдання, яке стоїть перед публічним управлінцем, відмітне від 

завдання бізнесового управлінця. Якщо бізнесовий управлінець своєю діяльністю прямо 

впливає на отримання прибутку певної підприємницької одиниці, то публічний управлінець – 

на якість життя громадян певної адміністративно-територіальної одиниці чи держави в цілому. 

Публічний управлінець дбає про те, як найраціональніше використати публічну 

інфраструктуру для виробництва публічних благ та задоволення суспільного інтересу [1, 73]. 

Україна через різні об’єктивні й суб’єктивні чинники була менш рішучими в демонстрації  

політичної волі. У результаті вона непомітно сповзла до стану екстремальних рівнів бідності 

та до рівня економічного розвитку країн світу, які належать до нижчих рівнів. Зрозуміло, що 

це суттєво ускладнює реформування як публічної сфери загалом, так і державного та 

публічного управління в  країні.  Усі спроби створити систему публічного управління за 

європейськими чи світовими стандартами чи активізувати систему державного управління  за 

роки незалежності України завершувалися зазвичай зміною назв бюрократичних установ, 



зростанням кількості державних службовців. При цьому спостерігалося збереження чи навіть 

розширення функцій органів державного управління, що свідчить про нездатність 

бюрократичного апарату реформувати самого себе. Щодо публічного управління, то тут 

спостерігаються лише перші кроки в напрямку його становлення. За останній період часу тема 

публічного управління привернула увагу великої кількості науковців, тому що в Україні 

відбуваються реформаторські рухи в напрямку децентралізації та вибором європейського 

шляху розвитку, за якого у вітчизняній науці державного управління має відбутися поступова 

переорієнтація з розгляду окремо державного управління, місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства на їх системне бачення у контексті публічного управління. 

Україна вже два десятиліття поспіль реформує отриману в спадок від СРСР громіздку й 

неефективну радянську адміністративно-командну систему, що ніяк не здає своїх позицій. За 

період незалежності в системі державної влади відбулися складні й суперечливі процеси 

становлення і розвитку, однак створити цілісне, збалансоване, надійне та ефективне публічне 

управління так і не вдалося. 

Прагнення України стати спочатку асоційованим, а потім і повноцінним членом 

Європейського Союзу має не тільки відповідати копенгагенським і мадридським критеріям, 

але й реалізовуватися згідно з їхнім значенням. Це означає, що Україна у проведенні реформ, 

зокрема у сфері публічного управління, повинна керуватися не лише внутрішньою 

політичною кон’юнктурою, але й чітко визначеними європейськими стандартами, в основу 

яких покладено здобутки світової цивілізації. Перспективні напрями реформування 

публічного управління в Україні мають базуватися на  моделі європейського управління. З 

числа доробків прийнятними мають бути передусім принципи європейського управління, а 

вже потім, за необхідності, – узагальнені чи конкретні моделі управління. 

Досконалої системи публічного управління чи ідеальної моделі державного апарату, які 

б у в повному обсязі задовольняли потреби суспільства або конкретних громадян не існує. 

Отже, щоб публічне управління було ефективне потрібно: 

- дотримуватися прозорості і відкритості у своїй діяльності; 

- орієнтуватись  на інтереси і потреби споживачів послуг; 

- удосконалювати принципи державного управління, структури і функцій органів 

публічної влади; 

- звільнити суспільство і країну від «бюрократичної номенклатури», щоб створилася 

європейська модель публічного управління; 

- впровадити європейську модель самоврядування, яка найбільше би відповідала 

інтересам  кожного українського громадянина, оскільки заснована на соціальних і 

політичних цінностях; 



- забезпечити громадян необхідними та ефективними адміністративними послугами; 

- використовувати теоретичну основу європейської системи управління з 

урахуванням національної специфіки країни.  

Ключовою складовою стратегії розвитку України має стати концепція публічного 

управління та проведена реальна децентралізація публічної влади. А це буде сприяти 

вдосконаленню діяльності державних інститутів і дасть змогу громадянському суспільству 

брати участь у прийнятті управлінських рішень, ураховуючи досвід розвинених країн. 
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РОЛЬ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ 

Державотворення – це постійний рух, історичний процес будівництва держави, 

створення і розвитку її правових, політичних, економічних, ідеологічних, військових, 

фінансових та інших інститутів і забезпечення їх функціонування. Сучасна ситуація у державі 

й суспільстві вимагає негайних заходів, спрямованих на формування стратегії соціально-

економічного, політичного й культурного розвитку України, що припускає послідовну 

реалізацію заходів довгострокового характеру, спрямованих на подальше вдосконалення 

держави, підвищення рівня життя його населення.  

Досвід останніх десятиліть переконливо доводить, що політичних і економічних успіхів 

досягають саме ті держави, які приділяють посилену увагу молоді; що стійкий розвиток 

демонструють саме ті суспільства, які переглянули традиційні погляди на систему взаємин 

між поколіннями і на їх значення для політичного й соціально-економічного розвитку. Саме 

тому в новому тисячолітті стратегічні переваги будуть у тих держав і суспільств, які будуть 

ефективно використовувати людський потенціал і, у першу чергу, той інноваційний потенціал 

розвитку, носієм якого є молодь. Розвиток демократичної держави із сучасною соціально 

спрямованою економікою буде ефективним лише за активної участі молоді. Творчий 

потенціал і соціальний ресурс молоді є одними із найважливіших складових модернізації 

суспільства.  



В умовах нових світових впливів назріла гостра необхідність посиленої уваги до молоді 

з боку держави, розробки системного, ретельно вивіреного, науково обґрунтованого і 

довгострокового плану дій, результати якого стануть відчутні у близькій перспективі. При 

визначенні загальнонаціональних пріоритетів мають бути враховані інтереси молоді: вона 

повинна стати активним учасником вирішення завдань, що стоять перед державою і 

суспільством. Дослідження проблем державної молодіжної політики є актуальним, оскільки 

необхідно на державному рівні створювати умови для самореалізації молоді і включення її у 

процеси розвитку України. Найважливішими з них, на вирішенні яких мають, перш за все, 

сконцентруватися зусилля державної молодіжної політики, є: 

– створення умов для вирішення проблем матеріального забезпечення молоді;  

– проблеми працевлаштування;  

– доступність отримання якісної освіти;  

– здоров’я і можливості його збереження та поліпшення; 

– проблеми забезпечення житлом;   

– проблеми підліткової та молодіжної злочинності й інших антисоціальних проявів; – 

проблеми виховання молоді, зокрема патріотичного.  

Соціальні проблеми молоді мають стати підґрунтям у визначенні напрямів державної 

молодіжної політики, до яких слід віднести: 

– розвиток і захист інтелектуального потенціалу молоді, поліпшення умов і створення 

гарантій для здобуття молоддю освіти, спеціальної професійної підготовки та перепідготовки;  

– забезпечення зайнятості молоді, її правового захисту з урахуванням економічних 

інтересів, професійних і соціальних можливостей суспільства;  

– створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями українського 

народу та безпосередньої участі молодих людей в їх відродженні і розвитку;  

– формування у молоді почуття національної гордості, патріотизму, готовності 

захищати суверенітет України;  

– охорона здоров’я молоді, формування у неї глибокої потреби у духовному і фізичному 

розвитку.  

Молодіжна політика в Україні має стати стратегією реалізації життєвих шансів кожної 

молодої людини. Майбутнє України багато в чому залежить від розроблення та реалізації 

нової власної національної концепції українського державотворення та посилення ролі молоді 

у державотворенні України.  

Молодим людям, які проживають на теренах України властиві наступні риси: 

про демократичні, чого не можна сказати про більшість дорослого населення; 

зорієнтовані на капіталістичну перспективу розвитку, тобто має про-ринкову спрямованість; 



зокрема, спостерігається тенденція особливої активності молоді в розвитку недержавного 

сектору економіки; за своїми поглядами та ідейним переконанням стоїть на позиціях 

плюралізму, менш конфліктне, терпимо у відношенні до інших точок зору; миролюбні і не 

вважають за доцільне силою вирішувати соціальні і політичні проблеми; молоді українці по 

структурі і складу якостей характеру у сучасній системі відносин, яка є капіталістичною і 

буржуазною по своїй суті знаходяться в більш вигідному становищі аніж представники 

старшого покоління, характер яких формувався в умовах соціалістичної системи; все більше 

усвідомлюють себе громадянами нової України, з досить високими показниками патріотизму, 

що чітко було видно під час "помаранчевої революції". 

Молодь є динамічною складовою сучасного українського суспільства. Молодим людям 

належить реалізовувати започатковані в нашій державі реформи та розвинути їх до рівня 

системних соціально-економічних перетворень. Тому держава, визначаючи шляхи 

становлення і розвитку суспільства, орієнтується передовсім на молодь, чиї потенціал і знання 

можуть стати запорукою прогресивного розвитку держави. Адже взаємини держави і 

молодого покоління не тільки віддзеркалюють труднощі та суперечності перехідного періоду 

нашої країни, а й впливають на перебіг соціально-економічних та політичних перетворень. 

Держава та суспільство мають забезпечити рівні можливості для розкриття творчого, 

професійного,  інтелектуального потенціалу молоді, набуття молоддю соціального досвіду, 

формування вміння жити в громадянському суспільстві, формування загальнолюдських 

ціннісних орієнтацій, утвердження здорового способу життя, якісну освіту, 

конкурентоспроможність на ринку праці, підтримку сімей, випереджальний та інноваційний 

розвиток молодіжного підприємництва. Оскільки державотворення є визначальною 

складовою сучасного і майбутнього у розвитку України, то необхідно виявляти, розвивати 

творчі здібності молоді та активізувати її участь у політичних процесах. Недостатня 

задіянність молоді у реальних процесах прийняття рішень зумовлює необхідність пошуку 

нових методів виявлення та виміру управлінської здатності молоді. Можливим індикатором 

прояву управлінських можливостей молоді у сучасних умовах є виконання соціальних 

проектів. Найбільш реально і широко молодь залучена до процесів прийняття рішень через 

участь у різноманітних громадських об’єднаннях – молодіжних та дитячих громадських 

організаціях, органах студентського самоврядування, студентських профспілках, молодіжних 

парламентах тощо.  

Необхідним є залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади та органах 

місцевого самоврядування, що передбачає: 

розширення просвіти молоді з питань державного управління, державної 



служби; удосконалення системи добору соціально активної, талановитої молоді для 

навчання в освітній галузі «державне управління», стажування в місцевих органах виконавчої 

влади з подальшим залученням до роботи на державній службі та до кадрового резерву цих 

органів; сприяння діяльності координаційних рад з питань молодіжної політики; підтримку 

спільних програм молодіжних громадських організацій та органів виконавчої влади, 

спрямованих на стажування, здобуття фахових навичок, залучення молоді до роботи в органах 

державної влади; впровадження позитивного зарубіжного досвіду роботи з молодими 

державними службовцями . 

Наша нація і країна зможуть вистояти, однак для цього необхідна, в першу чергу, зміна 

психології, світогляду та культури. Замість споживацького "мені винні", або дещо 

короткозорого, в українському випадку, "що я можу зробити для своєї держави?", на чільне 

місце мають бути поставлені тези: я – відповідальний за свою долю і долі інших людей, з 

якими я пов'язаний. Я не можу витрачати час на скарги та очікування змін, я змінюю сам себе 

і світ навколо себе. Я бажаю виконувати свою роботу добре, оскільки від неї залежать інші. 

Завдяки синергії з такими ж, як я, ми збільшуємо результати нашої праці. Я – люблю свій 

народ і свою країну, і зроблю її кращою..  Незалежна українська держава нині розвивається 

шляхом здобуття справжніх цінностей людства, що нагромаджувалися тисячоліттями всім 

цивілізованим світом. Майбутнє твориться сьогодні і молодь має очолити цей процес. 
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БОРОТЬБА З ДИТЯЧОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Останнім часом все актуальнішим для українського суспільства стає проблема 

збільшення дитячої злочинності, адже кількість злочинних дій, скоєних неповнолітніми 

особами, з кожним роком зростають. Питання правильного виховання молодих людей 

стосується компетенції не лише сім’ї, освітніх закладів, правоохоронних органів, а й 

державної політики,  державних органів влади різного рівня, органів місцевого 

самоврядування та соціуму загалом, адже молоді громадяни нашої держави виступають 

майбутніми політиками, управлінцями, державними службовцями різних рівнів та 

управлінцями у бізнес-структурах. 

Злочинність серед молоді все більше набуває групового характеру. Питома вага 

злочинів, учинених групами, становить 70%. Щодня підлітки в Україні вчиняють понад 100 

злочинів, у тому числі одне вбивство або злочин із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, 

два-три розбійні напади, вісім пограбувань, сімдесят крадіжок приватного та державного 

майна [1]. Якщо в минулому неповнолітні вчиняли злочини через важке матеріальне 

становище та були переважно учнями шкіл-інтернатів та професійних училищ, то сьогодні 

складне матеріальне становище не є рушійною силою для вчинення злочину, а неповнолітні, 

що вчинили злочин, це переважно учні шкіл, технікумів, коледжів, навіть університетів та 

проживають в сім’ях з середнім достатком. Сьогодні основними причинами правопорушень 

неповнолітніх є: 

- несприятливе сімейне оточення (сорок відсотків неповнолітніх правопорушників 

виховувалося в неблагополучних сім’ях: з них 30 % – у неповних, 45% – у конфліктних, 25 % 

- в асоціальних і кримінальних сім’ях). 

- проблеми у взаємостосунках неповнолітнього в шкільному середовищі 

(антипедагогічні методи роботи вчителів із складною дитиною, конфліктні ситуації в 

класному колективі, неуспішність у навчанні, слабкий зв’язок між школою та сім’єю). 

- негативний вплив позашкільного середовища, негативний вплив засобів масової 

інформації, що пропагують культ фізичної сили та агресію. 

За статистичними даними на сьогодні злочинність неповнолітніх має таку структуру: 

злочини, пов’язані з наркотиками - 2,8 %; хуліганство - 6,2%; крадіжки - 70,5%; злочини проти 

життя та здоров’я - 2,1%; інше - 9,4% [3]. 



У 2018 році кількість кримінальних проваджень щодо неповнолітніх була такою: у 

судах першої інстанції перебувало на розгляді 6 408 кримінальних проваджень щодо 7 976 

неповнолітніх осіб. Із них розглянуто 3 872, у тому числі:  

-  із постановленням обвинувального вироку - 2 854 провадження  стосовно 3 462 

осіб;  

- із закриттям провадження у справі - стосовно 545 осіб;   

- із застосуванням примусових заходів медичного характеру - 15  проваджень щодо 

16 осіб,  

- повернуто прокурору - 90 обвинувальних актів щодо 128 осіб. При  цьому 

виправдано 19 неповнолітніх, що на 7 осіб більше у порівнянні з  показниками 2017 року 

[3].  

На кінець звітного періоду в судах першої інстанції перебувало 2 536 нерозглянутих 

кримінальних проваджень.  

Такий рівень дитячої злочинності сформувався, частково, через те, що певна доля сімей 

в Україні є неповноцінними. Згідно з даними статистики, до 50% шлюборозлучних процесів 

припадає на родини з дітьми. Основними причинами більшості кримінальних злочинів, 

скоєних неповнолітніми, є відсутність батьківського контролю за поведінкою дітей, а також 

популяризація агресивної моделі поведінки. За результатами вивчення архівних кримінальних 

справ щодо неповнолітніх, які вчинили злочини, 36,8% зростали і вихоувались в неповних 

сім`ях. У дітей з таких сімей швидше формується почуття відповідальность, вони швидше 

дорослішають. Крім того, у родинах, де один із батьків (як правило, батько) стає джерелом 

антигромадського впливу на підлітків, є набагато згубнішим для виховного процесу, ніж 

розлучення зарази збереження нормальної атмосфери виховання.   

Проте, найголовнішою причиною дитячої злочинності, на нашу думку, є відсутність 

необхідного виховання дітей вдома та послаблення батьківського авторитету в суспільстві в 

цілому. Спрацьовує простий закон: коли батьки не приділяють належної уваги вихованню 

своїх дітей, за них це роблять: вулиця, погана компанія, телебачення, інтернет, алкоголь та 

наркотики. 

Ситуація з підлітковою злочинністю в Україні вимагає впровадження дієвої системи 

профілактики правопорушень серед неповнолітніх, яка б використовувала справді ефективні 

методи профілактики та передбачала координування зусиль і ресурсів як правоохоронних 

органів держави, так і громадськості. Такою систему в нашій країні є впровадження 

трирівневої моделі профілактики підліткової злочинності, що була розроблена БО 

«Український Центр Порозуміння». 



Різні державні установи та громадські організації проводять велику роботу у боротьбі з 

дитячою злочинністю, алкоголізмом та наркоманією, проте ніхто не може замінити дитині 

родину, з якої і починається наше суспільство. 
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МОВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В 

УКРАЇНІ 

На сучасному етапі вітчизняного державотворення одними із актуальних питань 

сьогодення залишаються національна ідентичність, проблеми мовної політики та політичної 

роздробленості українського суспільства. В умовах складного  політичного та військового 

становища в Україні єдність народу необхідна для подальшого підтримання незалежності 

держави, адже лише завдяки цьому можлива цілісність країни та її подальший соціальний та 

економічний розвиток. 

На сьогодні в Україні існує ряд головних проблем щодо роздробленості населення, які 

негайно мають бути вирішені. Основні причини виникнення цих питань – це політика сусідніх 

держав, яка не дає українцям зрозуміти, що вони живуть в незалежній державі, що вони є 

українцями і те, що вони мають вчити і говорити українською мовою. Друга ж причина – 

недостатня популяризація української мови серед молодих людей. 

Варто розглянути основні та найбільш поширені проблеми відновлення єдності нації: 

По-перше, найголовнішою проблемою українського населення є незнання української 

мови або ж просто небажання її вчити та використовувати її в побуті. Як свідчать дані 

опитування КМІС станом на 2019 рік, українську мову постійно використовують лише 55%, 

проте, 66% людей виступають за зміцнення державної мови [1].  



По-друге – це популярність російської мови в Україні. Історичним фактом є те, що під 

впливом Російської політики на Українську державу впродовж 200 років, значної 

популярності в Україні набула російська мова. Так, за статистичними даними КМІС постійно 

використовують російську мову 15,8% населення, переважно російською мовою розмовляють 

12,3%, що є дуже великою проблемою для України та загрозою цілісності нації [1]. 

По-третє, одна із значних проблем української мови це все більше використання 

громадянами держави псевдомови, а саме: «суржику». Ця штучна мова, яка почала з’являтися 

з часів Російської Імперії, коли українській мові не давали й шансу на розвиток та народу 

України нав’язували російську мову зі словами, що українська є лише мішаниною польської 

та російської. Наразі, як стверджують Експерти Київського міжнародного інституту 

соціології, суржиком спілкуються і пишуть від 11% до 18% українців. Здебільшого це жителі 

Східних і Центральних областей (21,7%), а найменше таких у Західній Україні (2,5%), і це 

виступає, на нашу думку,  значною проблемою для національної ідентичності держави. 

По-четверте, важливою проблемою є поширеність української мови в освітніх закладах. 

Так, були прийняті закони (закон «Про освіту», а саме ст. 7) щодо викладання в школах лише 

українською мовою, але це не змінює ситуацію, адже більшість викладачів в Центральній та 

Лівобережній Україні не дотримуються цього закону, а деяка частина з них не вміє навіть 

розмовляти державною мовою. 

По-п’яте, вплив національних меншин на розвиток української мови. Ще до прийняття 

закону «Про освіту», а саме ст. 7, щодо мови освітнього процесу в закладах освіти, це питання 

викликало негативну реакцію від національних меншин та країн-сусідів. Так, ще до прийняття 

закону «Про освіту», угорська спільнота Закарпаття звернулася до Президента, Прем’єр-

міністра та спікера Верховної Ради України з проханням врахувати права національних 

меншин при розгляді поправок до освітнього законопроекту.  Одразу після прийняття закону 

«Про освіту» 5 вересня 2017 року румунська спільнота Чернівецької області звернулася до 

Президента України з відкритим листом, у якому попросила ветувати закон через його 

неконституційність. «Ст.7. про мову освіти містить норми, що суперечать статтям 10, 22, 23, 

53 Конституції України та прокладають шлях до мовної асиміляції національних меншин» [2].  

Також значної критики закон «Про освіту» отримав і від країн-сусідів. Так з критикою 

«мовної статті» виступили і сусідні держави. Занепокоєння висловили уряди Болгарії, Румунії, 

Греції, Польщі та Угорщини. Вони закликали Україну не вводити мовні обмеження на освіту 

рідною мовою. Найбільш різку позицію зайняла Угорщина, заявивши, що припиняє підтримку 

українських ініціатив у міжнародних організаціях, а угорський парламент прийняв резолюцію 

з осудом українського закону «Про освіту». 



По-шосте, значною проблемою в цілісності України є пропаганда від сусідніх країн. Так, 

в 2014 році після Революції Гідності, російська преса в Україні почала вести пропаганду проти 

українського народу та національних ідей. Завдяки російському впливу в березні того ж року, 

на територіях Східної України почалися проросійські виступи, котрі призвели до початку 

російсько-української війни та проголошення псевдореспублік «ДНР» та «ЛНР».  

Також антиукраїнський дух підтримують і Угорські ЗМІ. Хоч в Угорщині 

антиукраїнська пропаганда й непоширена, але такі випадки в сучасній історії теж були, 

зумовлені вони законом «Про освіту» ст.7.  

Отже, доходимо до висновку, що питання відновлення цілісності населення є одним з 

найважливіших питань. Однак існують і перешкоди щодо вирішення цих проблем: у владі – 

це незацікавленість в питаннях щодо мови та бажання відновити стосунки з СНД, серед 

населення – це упередження щодо “статусності” української мови та перспектив її вивчення й 

вжитку, страх, бути незрозумілим або висміяним,  тотальна необізнаність мешканців міста про 

місця, де можна зануритись в україномовне середовище та вправлятись у спілкуванні 

українською. 

Оптимальними шляхами вирішення цих проблем виступають: подальше проведення 

мовної політики, проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній серед населення щодо 

актуальності вивчення та використання української мови, створення соціальної реклами з 

популяризації української мови, формування сприйняття української мови серед населення 

України як елемента національної безпеки, нейтралізація загроз, які виникають внаслідок 

інформаційно-психологічної війни, приниження української мови і культури, фальшування 

української історії тощо, розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю 

як невід’ємний елемент національно-патріотичного виховання, промоція української мови в 

офіційних структурах Європейського Союзу в рамках інтеграції України до європейського 

простору, зміцнення української ідентичності серед українців, які проживають за кордоном.  
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