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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ДО ДОКУМЕНТІВ 
НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ ЯК СКЛАДОВА  

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНІ

LEGISLATIVE REGULATION OF ACCESS TO DOCUMENTS  
OF THE NATIONAL ARCHIVAL FUND AS A COMPONENT  

OF THE STATE POLICY OF NATIONAL MEMORY IN UKRAINE

Анотація. Метою дослідження є здійснення аналізу законодавчої бази з регулювання доступу до документів Наці-
онального архівного фонду (НАФ) як складової державної політики національної пам’яті в Україні. Методологія дослі-
дження: при підготовці статті були використані загальнонаукові методи в поєднанні з міждисциплінарними та спеціаль-
ними методами; значне місце відведено історичному, системному, структурно- функціональному, логічному підходам до 
наукового дослідження. Основні результати дослідження: проаналізовано законодавчу базу в архівній галузі України, 
що стосується регулювання доступу до документів НАФ; відтворено процес формування законодавчої бази та просте-
жено еволюцію регулювання доступу до архівних документів із врахуванням основних засад державної політики наці-
ональної пам’яті; визначено проблемні питання і шляхи їх вирішення; відстежено ініціативи та дії Головного архівного 
управління при Кабінеті Міністрів Україна / Державного комітету архівів України / Державної архівної служби України, 
як центрального органу виконавчої влади, у законотворчому процесі; з’ясовано участь інститутів громадянського су-
спільства у законотворчому процесі; зроблено висновок про відповідність законодавчої бази принципам прозорості та 
доступності, що дозволяє забезпечувати вільний доступ до документів НАФ з урахуванням прав громадян та інтересів 
держави. Перспективами подальших досліджень є проведення аналізу всієї нормативно- правової бази з регулювання 
доступу до документів НАФ, а також порівняльного аналізу нормативно- правової бази України та країн світу. Фактичний 
матеріал, основні положення та висновки можуть бути використані при написанні узагальнюючих праць, методичних 
розробок, нормативних та спеціальних курсів з питань публічного управління, архівознавства, а також у практичній 
діяльності державних архівних установ України.

Ключові слова: публічне управління, державна політика, політика національної пам’яті, нормативно- правова база, 
Національний архівний фонд (НАФ), Закон України, державний архів.

Summary. The purpose of the study is to analyze the legislative framework for regulating access to documents of the Na-
tional Archival Fund (NAF) as a component of the state policy of national memory in Ukraine. Research methodology: when pre-
paring the article, general scientific methods were used in combination with interdisciplinary and special methods; a significant 
place given to historical, systematic, structural- functional, and logical approaches to scientific research. The main results of the 
research: the legislative framework in the archival industry of Ukraine related to the regulation of access to NAF documents was 
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analyzed; the process of forming the legislative framework was reproduced and the evolution of the control of access to archival 
documents was traced, taking into account the main principles of the state policy of national memory; problematic issues and 
ways to solve them are defined; the initiatives and actions of the Main Archival Department under the Cabinet of Ministers of 
Ukraine / the State Committee of Archives of Ukraine / the State Archival Service of Ukraine, as the central body of the execu-
tive power, in the law-making process were monitored; the participation of civil society institutions in the law-making process is 
clarified; it was concluded that the legislative framework complies with the principles of transparency and accessibility, which 
allows for free access to NAF documents, taking into account the rights of citizens and the interests of the state. Prospects 
for further research include an analysis of the entire regulatory framework for regulating access to NAF documents, as well 
as a comparative analysis of the regulatory framework in Ukraine and other countries. Factual material, main provisions, and 
conclusions can be used when writing general papers, methodological developments, normative and special courses on public 
administration issues, archival studies, and the practical activities of state archival institutions of Ukraine.

Key words: public administration, state policy, national memory policy, legal framework, National Archival Fund (NAF), Law 
of Ukraine, state archive.

Постановка проблеми. Політика національної 
пам’яті сьогодні є одним із пріоритетних на-

прямів у державній гуманітарній політиці України. 
В умовах повномасштабної війни, розв’язаної росій-
ським агресором проти українського народу, одним із 
вагомих факторів є застосування ворогом «ідеологіч-
ної зброї» — поширення створених російською ідео-
логічною системою історичних міфів. Дієва протидія 
України відвертому фальшуванню ґрунтується на 
науково доведених і документально підтверджених 
історичних фактах. Особлива роль у цьому процесі 
належить державним архівним установам, що збе-
рігають документи Національного архівного фонду 
України (НАФ), які відображають історію духовного 
і матеріального життя українського та інших наро-
дів, мають культурну цінність і є надбанням україн-
ської нації [29]. Враховуючи те, що функціонування 
архівних установ України є невід’ємною складовою 
державної політики національної пам’яті, доцільно 
розглянути нормативно- правові засади діяльності 
архівів, що спрямована на забезпечення доступу до 
документів НАФ як основних джерел національної 
пам’яті українського народу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання правового врегулювання доступу до до-
кументів НАФ частково отримало висвітлення 
у працях вітчизняних архівістів, юристів, фахів-
ців з державного управління, які досліджували 
здебільшого історичний аспект і окремі правові 
проблеми функціонування державних архівів: 
В. Берковський, Ю. Боковикова, Г. Боряк, О. Гн-
єзділо, Л. Дідух, Н. Залєток, Є. Захаров, Я. Ка-
лакура, К. Новохатський, Р. Пиріг, І. Усенко та 
ін. [1; 2; 3; 6; 7; 8; 11; 12; 15; 16; 18; 39]. Це 
питання постійно обговорюється у суспільстві — 
з’являються публікації в засобах масової інфор-
мації та виходять науково- популярні праці, ха-
рактерною особливістю яких часто є прагнення 
зосередити увагу на необхідності удосконалення 
нормативно- правової бази із врегулювання досту-
пу до документів НАФ; діють спеціалізовані гру-
пи в соціальних мережах тощо. Велику роз’ясню-
вальну роботу проводить Український інститут 

національної пам’яті, Державна архівна служба 
України, громадські організації, серед яких Хар-
ківська правозахисна група, Центр досліджень 
визвольного руху та ін. [4; 9; 19].

Мета дослідження полягає у здійсненні аналізу 
законодавчої бази з регулювання доступу до доку-
ментів НАФ, що невід’ємно пов’язана з держав-
ною політикою національної пам’яті в Україні. 
Реалізація даної мети передбачає відтворення про-
цесу формування законодавчої бази, простеження 
її еволюції, розкриття особливостей її застосуван-
ня та визначення проблемних питань і шляхів їх 
вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фор мування нормативно- правової бази в архівній 
галузі України розпочалося з відновлення неза-
лежності нашої держави. Відповідно до указів 
Президії Верховної Ради України «Про переда-
чу архівів Компартії України у підпорядкуван-
ня Головного архівного управління при Кабіне-
ті Міністрів України» від 27 серпня 1991 р. [31] 
та «Про передачу архівних документів Комітету 
державної безпеки України до державних архівів 
республіки» від 9 вересня 1991 р. [32] архівна 
галузь постала як єдина державна система і в та-
кому статусі вона функціонує до сьогодні. Відра-
зу ж виникла необхідність створення нормативно- 
правової основи для повноцінного функціонування 
архівної галузі загалом та у сфері доступу до ар-
хівних документів зокрема. Вона мала відповідати 
демократичним процесам, що відбувалися в краї-
ні; забезпечувати реалізацію державної політики 
національної пам’яті; задовольняти суспільний 
інтерес до історії українського народу тощо.

21 липня 1992 р. постановою Кабінету Міні-
стрів України було затверджено Положення про 
Головне архівне управління при Кабінеті Міні-
стрів України (Головархів України) [25] (пізні-
ше — Державний комітет архівів України (Дер-
жкомархів України), а нині — Державна архівна 
служба України (Укрдержархів)). Серед основних 
завдань перед Головархівом України ставилось 
«державне управління охороною і використанням 
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документальних пам’яток історії та культури». До 
сфери управління Головархіву / Держкомархіву 
/ Укрдержархіву входили центральні державні 
архіви (їх налічувалось 7, а в 2007–2022 рр. — 
9), архів Автономної Республіки Крим та облас-
ні архіви, архіви міст Києва і Севастополя тощо. 
Останні були визначені такими, що «виконують 
функції місцевих органів державної виконавчої 
влади в галузі архівної справи» [25]. Як централь-
ний орган виконавчої влади Головархів України 
мав розробляти нормативні документи з питань 
архівної справи.

Першочерговим завданням було прийняття спе-
ціального закону, який би регулював функціону-
вання державної архівної системи України. З цією 
метою 15 квітня 1992 р. Головархівом України 
було створено робочу групу, до якої увійшли 
архівісти, історики, юристи та інші спеціалісти 
(д. і. н., проф., заступник директора Інституту істо-
рії України Академії наук України С. Кульчиць-
кий, к. і. н., директор Центрального державного 
архіву громадських об’єднань України Р. Пиріг, 
к. ю. н., старший науковий співробітник Інституту 
держави і права АН України І. Усенко, начальни-
ки відділів Головархіву України К. Новохатський 
і Г. Портнов) [7, с. 34].

Після тривалої роботи з вивчення діючого 
законодавства в архівній справі та в суміжних 
галузях, аналізу міжнародного досвіду, обміну 
пропозицій, робоча група розробила проєкт За-
кону України «Про Національний архівний фонд 
і архівні установи». Даний проєкт був винесений 
на розгляд Верховної Ради України в першому 
читанні 5 лютого 1993 р. Обґрунтовуючи в пар-
ламенті необхідність прийняття спеціального 
архівного закону, голова Головархіву України 
Б. Іваненко заявляв: «Зараз інтерес до архівів 
винятковий, туди звертаються не лише політи-
ки, не лише науковці, вчителі, краєзнавці, щоб 
через документ осмислити драматичні вузли на-
шої історії, зробити необхідні політичні висновки, 
уроки. В архів ідуть, без перебільшення, маси лю-
дей із своїми життєвими проблемами. … І архіви 
зобов’язані і прагнуть найповніше задовольнити 
і державні, і людські запити» [5, с. 4].. Після пер-
шого читання до розробки закону вже долучились 
представники апарату Верховної Ради України 
(Н. Гриневич та І. Зуб), а також народні депутати 
(Я. Дмитришин, А. Зінченко, П. Осадчук, С. Пав-
люк, О. Піскун, С. Пушик) [17, с. 14].

Закон України «Про Національний архівний 
фонд і архівні установи» був прийнятий 24 груд-
ня 1993 р. [10], нову редакцію було прийнято 
13 грудня 2001 р. [20] й надалі вносились зміни 
[29]. Він регулює відносини, пов’язані з форму-
ванням, обліком, зберіганням і використанням 
Національного архівного фонду. Розуміючи ак-
туальність питання доступу до документів НАФ, 

розробники Закону приділили даному напрямку 
діяльності архівних установ значну увагу. Визна-
чаючи умови доступу користувачів до документів 
НАФ, їхні права і обов’язки, форми використання 
документальної інформації тощо, Закон водночас 
регулював питання обмеження доступу до доку-
ментів НАФ. Особливо дискусійним і складним 
для виконання було положення, що з’явилося 
в редакції Закону від 13 грудня 2001 р. Зокрема, 
стаття 16 регламентувала доступ до документів, 
які містять конфіденційну інформацію про особу, 
а також створюють загрозу для життя чи недотор-
каності житла громадян (доступ обмежено на 75 
років від часу створення цих документів, якщо 
інше не передбачено законом; раніше зазначено-
го строку доступ здійснюється з дозволу грома-
дянина, права та законні інтереси якого можуть 
бути порушені, а в разі його смерті — з дозволу 
спадкоємців) [20]. Складність становили забезпе-
чення доступу до документальної інформації про 
історичних постатей, державних діячів та інших 
публічних осіб, а також осіб, які постраждали від 
комуністичного режиму тощо.

Закон передбачав існування спеціального по-
рядку, що регламентує роботу з документами 
НАФ (діючий Порядок користування документа-
ми Національного архівного фонду, що належать 
державі, територіальним громадам, затверджено 
наказом Міністерства юстиції України від 19 ли-
стопада 2013 р. із змінами) [26].

Оцінюючи значення прийняття Закону України 
«Про Національний архівний фонд і архівні уста-
нови», один із його розробників К. Новохатський 
називав Закон «багатоплановим» «у змістовому 
відношенні», пояснюючи це тим, що «у ньому 
здійснена правова фіксація поняття Національно-
го архівного фонду як однієї з загальнонаціональ-
них цінностей, закладено єдині основи організації 
архівів в Україні» [17, с. 8].

Впродовж наступних років здійснювалось роз-
роблення нормативно- правової бази, що регулю-
вала різні аспекти діяльності архівних установ, 
у тому числі й у сфері доступу до документів 
НАФ, а також вносились зміни до даного Закону.

Поруч із спеціальним архівним законом, функ-
ціонування державних архівів у сфері забезпечен-
ня доступу до документів НАФ частково регулює 
низка інших законодавчих актів. Зокрема, ді-
яльність щодо створення, збирання, одержання, 
зберігання, використання, поширення, охорони, 
захисту інформації регулює Закон України «Про 
інформацію», прийнятий 2 жовтня 1992 р. [28]. 
Він закріплює право кожного на інформацію, не-
обхідну для реалізації своїх прав, свобод та ін-
тересів. Закон визначає відкриту інформацію та 
інформацію з обмеженим доступом (конфіденці-
йна, таємна та службова) і регламентує доступ 
до всіх видів інформації. Зокрема, для архівної 
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галузі актуальним є питання доступу до докумен-
тів НАФ, що містять конфіденційну інформацію 
про особу — Закон передбачає вільний доступ гро-
мадян до інформації, яка стосується їх особисто, 
а також забороняє доступ, використання і поши-
рення інформації про особу без її згоди.

Окремо правове регулювання питань зберіган-
ня, доступу та використання документів НАФ, що 
мають гриф секретності, визначає Закон України 
«Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. 
[22]. Зокрема, стаття 22 регламентує допуск гро-
мадян до наявної в документах інформації, пов’я-
заної з державною таємницею, і визначає форми 
допуску.

В практичній діяльності, виконуючи запити фі-
зичних і юридичних осіб, державні архівні уста-
нови керуються Законом України «Про звернення 
громадян» від 2 жовтня 1996 р. [27]. Даний Закон 
регулює питання реалізації громадянами надано-
го їм Конституцією України права звертатися до 
органів державної влади з різноманітних питань; 
визначає порядок розгляду звернень громадян; 
встановлює терміни виконання звернень тощо. 
В архівній галузі право доступу громадян до ін-
формації документів НАФ у межах даного Закону 
реалізується наданням архівних довідок, витягів 
чи копій документів, які дозволяють захистити 
їхні права та законні інтереси. Досить часто пра-
цівники архівів, які ведуть роботу зі зверненнями 
громадян, стикаються з безпідставним посиланням 
заявників на Закон України «Про доступ до пу-
блічної інформації» від 13 січня 2011 р. [24]. Слід 
зазначити, що даний Закон не стосується звернень 
громадян до архівної установи щодо отримання 
ними інформації за документами НАФ. Його по-
ложення поширюються на інформацію, яка була 
отримана чи створена в процесі виконання суб’єк-
тами владних повноважень своїх обов’язків, пе-
редбачених чинним законодавством (у даному 
випадку, Укрдержархів як центральний орган ви-
конавчої влади та архівні установи, що входять 
до сфери його повноважень). До того ж, у статті 2 
даного Закону чітко визначено, що він «не поши-
рюється на відносини у сфері звернень громадян».

Окремо слід відзначити Закон України «Про 
реабілітацію жертв репресій комуністичного тота-
літарного режиму 1917–1991 років» (назва Закону 
в редакції від 13 березня 2018 р.) [34]. Історія 
даного Закону розпочалась ще до відновлення не-
залежності нашої держави — Верховна Рада УРСР 
17 квітня 1991 р. прийняла Закон «Про реабі-
літацію жертв політичних репресій на Україні» 
[33]. 24 грудня 1993 р. Верховна Рада України 
прийняла постанову «Про тлумачення Закону 
України «Про реабілітацію жертв політичних ре-
пресій в Україні» [35]. Стаття 15 даної постано-
ви унормовувала роботу архівів щодо видавання 
громадянам архівних довідок соціально- правового 

характеру та забезпечення можливості репресова-
ним чи їхнім родичам знайомитися з документами 
архівних справ. Ця стаття була виключена в 2015 
р., а сама постанова втратила чинність у 2018 р.

Зазначені нормативно- правові акти стосуються 
архівних установ, що зберігають документи періо-
ду ХХ століття, серед яких, як приклад, можемо 
назвати кримінальні справи громадян, репресо-
ваних органами ДПУ-НКВС-КДБ у 1920–1950-ті 
роки. Як показує практика, основними користува-
чами документів з архівних кримінальних справ 
упродовж багатьох років, починаючи з 1991 р., 
були родичі репресованих. Однак, крім родичів 
значний інтерес до цих документів виявляли нау-
ковці, представники ЗМІ та громадськості й вони, 
враховуючи особливість даного масиву докумен-
тів, потребували вільного доступу до них. А тому, 
порядок доступу до цих документів зазнав суттє-
вих змін: якщо спочатку для отримання дозволу 
ознайомитися з матеріалами архівної криміналь-
ної справи репресованої особи необхідно було під-
твердити родинний зв’язок з нею, то прийнятий 
9 квітня 2015 р. Закон України «Про доступ до 
архівів репресивних органів комуністичного то-
талітарного режиму 1917–1991 років» встановив 
вільний доступ до таких документів [23]. До речі, 
в розробці даного законопроєкту значну роль ві-
діграли громадські інституції, що активно вико-
ристовували міжнародний досвід.

Загалом, говорячи про доступ до документів 
НАФ, маємо відмітити, що кардинальні зрушення 
в даній сфері розпочалися після Революції Гідно-
сті. Політичні та суспільні трансформації 2014 р. 
позначилися серед іншого і на державній політиці 
національної пам’яті, а відтак зазнало змін і зако-
нодавство щодо врегулювання питань доступу до 
документів НАФ. Зокрема, відновлення повнова-
жень Українського інституту національної пам’яті 
як центрального органу виконавчої влади, з одно-
го боку, та активізація інститутів громадянсько-
го суспільства — з іншого, сприяли розробленню 
і впровадженню низки законодавчих і норматив-
них актів, спрямованих на спрощення доступу до 
документів НАФ як основних джерел національ-
ної пам’яті (вже згадуваний Закон України «Про 
доступ до архівів репресивних органів комуніс-
тичного тоталітарного режиму 1917–1991 років»). 
Реагування держави на виклики часу та суспільні 
запити у сфері доступу до документів НАФ як 
складова політики національної пам’яті, спричи-
няє постійний процес удосконалення нормативно- 
правового врегулювання даного питання. І вагому 
роль у цьому відіграє Державна архівна служба 
України як центральний орган виконавчої влади.

Зокрема, в останні роки актуалізувалось пи-
тання реформування архівної галузі, головним 
ініціатором якого виступило керівництво Укрдер-
жархіву [13; 14; 40]. Не оминули також питання 
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і щодо необхідності прийняття нового архівно-
го закону — Державна архівна служба України 
в 2020 р. подала до Міністерства юстиції України 
законопроєкт під назвою «Про Національні архів-
ні інформаційні ресурси, управління документаці-
єю та архівами» [37, с. 13], а в 2021 р. відбулись 
громадські обговорення проєкту. Запропонований 
законопроєкт передбачає впровадження в правове 
поле нового поняття — «Національні архівні ін-
формаційні ресурси» та наближає архівну галузь 
України до європейських стандартів [36].

Початок повномасштабної війни у лютому 
2022 р. прискорив трансформаційні процеси в ар-
хівній системі, спонукав до оперативних рішень. 
Як приклад, у квітні 2022 р. до Порядку корис-
тування документами Національного архівного 
фонду, що належать державі, територіальним 
громадам, було внесено доповнення щодо відмови 
в доступі до документів НАФ особам, які пору-
шують Порядок шляхом «перекручення чи фаль-
сифікації відомостей, що містяться в документах 
НАФ, у тому числі під час організації та прове-
дення заходів політичного характеру, здійснення 
інформаційної діяльності у співпраці з державою- 
агресором та/або його окупаційною адміністраці-
єю, спрямованих на підтримку держави- агресора, 
її окупаційної адміністрації чи збройних форму-
вань та/або на уникнення нею відповідальності за 
збройну агресію проти України, активної участі 
у таких заходах» [21]. 28 червня 2022 р. Кабінет 
Міністрів України прийняв постанову «Про опти-
мізацію системи центральних державних архівів», 
за якою в результаті злиття із чотирьох архіві 
було утворено два і загальна кількість централь-
них державних архівів скоротилась із 9 до 7 [30]. 

За оцінкою Міністерства юстиції України, такий 
крок Укрдержархіву «всебічно обґрунтований 
і спрямований передусім на оптимізацію функ-
цій держави в архівній справі, особливо в період 
війни» [38].

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Законодавча база з регулювання досту-
пу до документів НАФ, сформувавшись у перші 
роки незалежності України, не залишилась закон-
сервованою, а, реагуючи на політичні та суспільні 
зміни в країні, постійно удосконалювалась. Це, 
в свою чергу, вимагало приведення до відповід-
ності законів та нормативних актів, що діють 
у архівній галузі. До законотворчого процесу за-
лучалися юристи, державні службовці, архівісти, 
історики, інші фахівці, у тому числі й представни-
ки інститутів громадянського суспільства. Це доз-
волило регулювати політику держави в архівній 
галузі з урахуванням її особливостей та окремих 
нюансів, що можуть виникати в процесі здійс-
нення відносин у сфері доступу до інформаційних 
ресурсів НАФ між Укрдержархівом і архівними 
установами з одного боку та фізичними чи юри-
дичними особами — з іншого. Сьогодні законода-
вча база забезпечує вільний доступ до документів 
НАФ з урахуванням прав громадян та інтересів 
держави. В умовах російсько- української війни 
важливою складовою діяльності Укрдержархіву 
та архівних установ у сфері державної політики 
національної пам’яті є не лише збереження іс-
торичної та культурної спадщини українського 
народу, а й розширення доступу до документів 
НАФ, що так чи інакше потребує удосконалення 
існуючої законодавчої бази та розроблення нових 
нормативно- правових актів у даній сфері.
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Анотація. Реформування системи освіти України згідно з концепцією якісної, сучасної та доступної загальної серед-
ньої освіти «Нова українська школа», потреби суспільства у наданні якісних освітніх послуг висувають певні вимоги до 
професійного рівня педагогічних працівників. Педагогічні працівники — це рушійна сила реформи, тому особлива увага 
приділяється системі підвищення кваліфікації, яка є складовою освіти дорослих. Система підвищення кваліфікації має 
сприяти безперервному професійному та особистісному розвитку педагогів, формуванню власної траєкторії професій-
ного розвитку та мати випереджувальний характер. В статті проведено аналіз нормативно- правових актів, що регулю-
ють підвищення кваліфікації педагогічних працівників в Україні. Згідно з Законом України «Про освіту» педагогічні пра-
цівники зобов’язані постійно підвищувати власний професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. 
Безперервний професійний розвиток є однією з трудових функцій педагога, визначених професійними стандартами. 
Крім того, атестація педагогічних працівників неможлива без проходження підвищення кваліфікації. Затвердження по-
рядку підвищення кваліфікації дозволяє визначити види, форми, обсяг та періодичність підвищення кваліфікації, проце-
дуру визнання результатів підвищення кваліфікації, а також дає можливість педагогам самостійно обирати форми нав-
чання, освітні програми та суб’єктів підвищення кваліфікації. Оплата підвищення кваліфікації працівників гарантується 
державою. Потреби регіонів у підвищення кваліфікації педагогічних працівників забезпечують комунальних закладів 
післядипломної освіти, які фінансуються за рахунок відповідних бюджетів. Крім того, законодавством передбачена мож-
ливість залучення інших джерел фінансування, наприклад, коштів державного бюджету, власних надходжень закладів 
освіти. Суттєві зміни у законодавстві, що відбулися протягом останніх років, створили сприятливі умови для безперерв-
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ного професійного та особистісного розвитку педагогічних працівників в Україні. Водночас, аналіз механізму плануван-
ня підвищення кваліфікації закладами освіти показав необхідність внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації з 
метою його уточнення, а також необхідність оновлення положення про атестацію педагогічних працівників.

Ключові слова: освіта дорослих, безперервний професійний розвиток, професійні компетентності, післядипломна 
освіта, суб’єкт підвищення кваліфікації, регіональне замовлення.

Summary. Reforming the education system of Ukraine in accordance with the concept of high-quality, modern and af-
fordable general secondary education «New Ukrainian School», the needs of society to provide quality educational services 
impose certain requirements on the professional level of teaching staff. Pedagogical workers are the driving force of the reform, 
therefore special attention is paid to the system of professional development, which is a component of adult education. The 
system of professional development should contribute to the continuous professional and personal development of teachers, 
the formation of their own trajectory of professional development, be advanced. The article analyzes the normative legal acts 
regulating the professional development of pedagogical workers in Ukraine. According to the Law of Ukraine «On Education», 
teaching staff are obliged to constantly raise their own professional and general cultural level and pedagogical skills. Contin-
uous professional development is one of the labour functions of a teacher, determined by professional standards. In addition, 
certification of teaching staff is impossible without advanced training. The approval of the order of professional development 
allows to determine the types, forms, volume and periodicity of professional development, the procedure for recognizing the 
results of professional development, and also gives teachers the opportunity to independently choose the forms of education, 
educational programs and subjects of professional development. Payment for professional development of employees is guar-
anteed by the state. Municipal institutions of postgraduate education, financed from the relevant budgets, meet the needs of 
the regions to improve the skills of pedagogical personnel. In addition, the legislation provides for the possibility of attracting 
other sources of financing, such as the state budget, own income of educational institutions. Significant changes in legislation 
that have occurred in recent years have created favourable conditions for continuous professional and personal development 
of pedagogical personnel in Ukraine. At the same time, the analysis of the mechanism of planning advanced training by educa-
tional institutions showed the need to make changes to the Procedure for advanced training in order to clarify it, as well as the 
need to update the provision on the certification of teaching staff.

Key words: adult education, continuous professional development, professional competences, postgraduate education, 
subject of professional development, regional order.

Постановка проблеми. Реформування системи 
освіти України згідно з концепцією якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа», інтеграція в міжнарод-
ний освітній простір суттєво впливають на функці-
онування закладів освіти та висувають нові вимоги 
до якості освітніх послуг. Педагогічні працівники, 
які беруть участь в організації та наданні освітніх 
послуг, мають бути готовими вчасно реагувати 
на зміни, що відбуваються в суспільстві, а також 
постійно підвищувати власний професійний рівень 
та педагогічну майстерність.

Безперервний професійний розвиток визначено 
професійними стандартами як трудова функція 
педагога. Разом з тим підвищення кваліфікації є 
обов’язковою умовою атестації педагогічних пра-
цівників, за результатами якої встановлюються 
кваліфікаційні категорії та присвоюються педа-
гогічні звання.

Професіоналізм є динамічною характеристикою 
педагогічних працівників, яка змінюється протя-
гом його життя та професійної кар’єри і включає 
не лише результати освіти, а й отримання прак-
тичних управлінських навичок та розвиток особи-
стісних здатностей до обраного виду професійної 
діяльності. Роль системи вищої професійної освіти 
полягає у формуванні того аспекту управлінського 
професіоналізму педагогічних працівників, який 

пов’язаний зі становленням базової професійної 
компетентності педагога.

Система підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників в Україні протягом останніх років за-
знала суттєвих змін. Насамперед прийнята низка 
нормативно- правових актів, що визначають про-
цедуру, види, форми, умови, механізми фінансу-
вання, а також права та обов’язки педагогів щодо 
підвищення кваліфікації. При цьому окремі ас-
пекти нормативно- правового забезпечення функ-
ціонування системи підвищення кваліфікації по-
требують додаткового дослідження з урахуванням 
їхнього практичного застосування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання правового забезпечення підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників, в тому числі 
післядипломної педагогічної освіти, розгляда-
ли такі науковці як В. Олійник, О. Яковенко, 
С. Крисюк, Н. Вапнярчук та інші, наголошуючи 
на ролі держави в управлінні післядипломною 
освітою та системою підвищення кваліфікації. 
Особливу увагу фахівці приділяли якості освітніх 
послуг з підвищення кваліфікації, зазначаючи не-
обхідність впровадження нових підходів до надан-
ня цих послуг та врахування вимог суспільства до 
професійного рівня педагогів.

Мета статті полягає в аналізі нормативно- право-
вих документів, які сьогодні регулюють питання 
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підвищення кваліфікації педагогічних працівни-
ків в Україні, виявленні недоліків законодавства 
та пошуку напрямів його вдосконалення з метою 
забезпечення функціонування системи підвищення 
кваліфікації, яка сприяє безперервному професій-
ному та особистісному розвитку педагога.

Виклад основного матеріалу. Одним з показ-
ників розвитку системи освіти в країні можна 
вважати рівень її нормативно- правового забезпе-
чення. Разом з тим, динамічні зміни в суспільстві 
призводять до постійного оновлення та удоскона-
лення раніше прийнятих нормативно- правових 
документів, відповідно до яких реалізується дер-
жавна політика в галузі освіти.

Реформування системи освіти в Україні, за-
твердження стандартів освіти «Нової української 
школи» обумовлює нові підходи до процесу нав-
чання: від накопичення знань до здобуття клю-
чових компетентностей та наскрізних вмінь. Без-
умовно, ключовим елементом освітньої реформи 
«Нова українська школа», її рушійною силою є 
педагогічні працівники. Якість освітніх послуг, 
що надаються закладами освіти різних рівнів, 
безпосередньо пов’язана з безперервним профе-
сійним та особистісним вдосконаленням педаго-
гічного персоналу. На жаль, на даний час існує 
дисбаланс між вимогами суспільства до кваліфі-
кації педагогів та існуючою системою підготовки 
педагогічних кадрів. Тому одним з пріоритетних 
завдань держави в галузі освіти є впровадження 
оновленої системи підвищення кваліфікації педа-
гогічних працівників.

Сучасна система підвищення кваліфікації має 
сприяти безперервному професійному та особи-
стісному розвитку педагогів, формуванню власної 
траєкторії професійного розвитку, готовності до 
впровадження новітніх освітніх технологій, а го-
ловне, мати випереджувальний характер. В свою 
чергу, функціонування такої системи вимагає від-
повідного нормативно- правового забезпечення.

Н. Вапнярчук зазначає такі недоліки норма-
тивно- правого регулювання підвищення кваліфі-
кації в Україні як величезна кількість змін і до-
повнень до законодавчих актів; відсутність чітких 
механізмів реалізації; відсутність цілісної держав-
ної програми розвитку нормативно- правового за-
безпечення та пріоритетності у прийнятті відпо-
відних актів [1, с. 211].

В. Олійник визначає державу «основним 
суб’єк том забезпечення управління системою 
післядипломної освіти» [2, с. 11]. Дійсно, Кон-
ституцією України [3] гарантовано забезпечен-
ня державою розвитку післядипломної освіти 
в Україні, водночас, Законом України «Про осві-
ту» [6] органам місцевого самоврядування надані 
повноваження щодо утворення комунальних за-
кладів післядипломної освіти, які забезпечують 
потреби у підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників конкретного регіону. На наш погляд 
територіальна організація системи післядипломної 
педагогічної освіти дозволяє врахувати потреби 
регіону та конкретних споживачів освітніх послуг 
[12, с. 190].

Заслуговує на увагу думка О. Яковенко про те, 
що правове регулювання освіти має працювати на 
випередження освітянських потреб [13, с. 179]. 
Курс на випередження є запорукою ефективного 
функціонування системи.

Важливим кроком у реформуванні системи 
освіти в Україні, підґрунтям для реалізації якіс-
ної, сучасної та доступної загальної середньої осві-
ти «Нова українська школа» можна вважати при-
йняття у 2017 році Закону України «Про освіту» 
(далі — Закон № 2145) [6]. З прийняттям цього 
закону з’являється поняття «освіта дорослих» та 
фундаментально новий підхід до професійного роз-
витку та підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. Безперервний професійний розви-
ток, післядипломна освіта, а також курси пере-
підготовки та підвищення кваліфікації визначе-
но складниками освіти дорослих, яка спрямована 
«на реалізацію права кожної повнолітньої особи 
на безперервне навчання з урахуванням її особи-
стісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку 
та потреб економіки».

Варто звернути увагу на деякі суперечності 
в статті 18 Закону № 2145, оскільки післядиплом-
на освіта та курси підвищення кваліфікації визна-
чені як окремі складові освіти дорослих, водно-
час, післядипломна освіта включає спеціалізацію, 
перепідготовку, підвищення кваліфікації та ста-
жування. Необхідно зазначити, що післядиплом-
на освіта передбачає здобуття другої (наступної) 
вищої освіти за іншою спеціальністю на основі 
здобутої вищої освіти та практичного досвіду [5].

Протягом 2020–2021 рр. були прийняті профе-
сійні стандарти керівника закладу загальної се-
редньої освіти (далі — ЗЗСО) [9], вчителя ЗЗСО та 
вчителя початкових класів ЗЗСО [7], вихователя 
закладу дошкільної освіти [8]. Стандарти визначи-
ли посадові обов’язки педагогічних працівників, 
вимоги до їхніх загальних (наскрізних) та профе-
сійних компетентностей, окреслили критерії для 
оцінки професійного рівня на основі компетентно-
стей, створили умови для професійного розвитку 
педагога та визначення реальних потреб в органі-
зації підвищення кваліфікації. Головною метою 
професійний стандартів є систематизація трудових 
обов’язків працівників та окреслення орієнтирів 
професійного розвитку. Стандарти мають бути ба-
зовими документами під час складання освітніх 
програм підвищення кваліфікації.

Слід зазначити, що в професійних стандар-
тах безперервний професійний розвиток ви-
значений однією з трудових функцій педагога. 
Безперервний професійний розвиток як процес 
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вдосконалення професійних компетентностей три-
ває впродовж усього періоду професійної діяль-
ності та дозволяє підтримувати або покращувати 
її стандарти. Педагогічні працівники зобов’язані 
постійно підвищувати власний професійний рівень 
та педагогічну майстерність, бути відкритими до 
нових технологій, об’єктивно оцінювати свої про-
фесійні компетентності та самостійно планувати 
власний професійний та особистісний розвиток. 
Найбільш поширеною та ефективною формою 
професійного розвитку педагогічних працівників 
є підвищення кваліфікації, що відбувається в ме-
жах професійної діяльності або галузі знань.

Важливою характеристикою системи професій-
ного розвитку педагогічних працівників освіти є 
єдність принципу безперервності навчання з прин-
ципом випереджувального характеру навчання. 
Враховуючи значущість наявності кваліфікованих 
фахівців у системі освіти в Україні, навчальний 
процес педагогів у системі професійної освіти має 
ґрунтуватися на найбільш сучасних підходах, 
формах та методах. Потрібно при цьому врахову-
вати динамізм розвитку як об’єкта управління, 
тобто суспільства та його окремих складових, так 
і наукових уявлень про цей об’єкт, тобто постій-
ну зміну концептуальних поглядів та практичних 
моделей з точки зору педагогічної освіти.

Провідна роль у процесі професіоналізації ка-
дрів педагогічних працівників належить вищим 
навчальним закладам, що безпосередньо готують 
спеціаліста. Вищі навчальні заклади формують 
цілісний освітній простір, у якому відбувається 
становлення та розвиток педагога як професіона-
ла. Саме у цьому просторі відбуваються основні 
складові процесу професіоналізації — підготовка, 
перепідготовка, спеціалізація та підвищення ква-
ліфікації педагогічних працівників [11].

На виконання частини шостої статті 59 Закону 
України «Про освіту» в 2019 році було розробле-
но та затверджено порядок підвищення кваліфі-
кації педагогічних працівників (далі — Порядок 
№ 800) [4]. Цей Порядок визначає види, форми, 
обсяг (за накопичувальною системою), періодич-
ність підвищення кваліфікації, а також процедуру 
визнання результатів підвищення кваліфікації. 
Порядок № 800 дозволяє забезпечити гнучкість 
та мобільність системи підвищення кваліфікації, 
яка повинна вчасно реагувати на потреби спо-
живачів освітніх послуг, зокрема, напрямів та 
змісту програм підвищення кваліфікації, їхньої 
тривалості, форм, методів та місця організації 
навчання, в тому числі з урахуванням конкретних 
регіональних особливостей. Видами підвищення 
кваліфікації є навчання за окремими освітніми 
програмами, участь у семінарах, тренінгах, прак-
тикумах, вебінарах, майстер- класах тощо, педаго-
ги можуть обрати інституційну або дуальну фор-
му, підвищувати кваліфікацію на робочому місці 

(на виробництві) або їх поєднувати. Відкритість 
і доступність інформації щодо програм підвищен-
ня кваліфікації забезпечується шляхом їх обов’яз-
кового оприлюднення на веб-сайтах суб’єктів під-
вищення кваліфікації.

Суттєвих змін набула періодичність підви-
щення кваліфікації. Так, педагогічні працівники 
ЗЗСО та фахової передвищої освіти щороку підви-
щують свою кваліфікацію, педагогічні працівники 
закладів дошкільної, позашкільної, професійної 
(професійно- технічної) освіти, педагогічні праців-
ники закладів вищої освіти — не рідше одного 
разу на п’ять років.

Законом № 2145 та Порядком № 800 вперше 
передбачена можливість вибору педагогічними 
працівниками закладів освіти або інших суб’єктів 
освітньої діяльності, в яких підвищувати свій про-
фесійний рівень. Слід зазначити, що до 2017 року 
здобуття післядипломної освіти, зокрема, підви-
щення кваліфікації відповідно до законодавства 
відбувалось виключно в академіях, інститутах 
післядипломної освіти, професійно- технічних на-
вчальних закладах, відповідних структурних під-
розділах закладів вищої освіти та наукових уста-
новах. Під час вибору суб’єкта надання освітніх 
послуг з підвищення кваліфікації педагогічним 
працівникам необхідно врахувати, що результати 
підвищення кваліфікації в закладах освіти, що 
мають ліцензію на підвищення кваліфікації або 
працюють за акредитованою освітньою програ-
мою не вимагають окремого підтвердження, вод-
ночас результати підвищення кваліфікації у ін-
ших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та 
юридичних осіб визнаються тільки за рішенням 
педагогічної ради.

Питання, яке потребує особливої уваги, це 
фінансування підвищення кваліфікації педаго-
гічних кадрів. Оплата підвищення кваліфікації 
працівників гарантується державою [6]. Законо-
давством визначені додаткові джерела фінансуван-
ня. Фінансування підвищення кваліфікації може 
здійснюватися за рахунок коштів державного 
бюджету (шляхом надання цільових субвенцій 
місцевим бюджетам), місцевих бюджетів, а та-
кож коштів фізичних (юридичних) осіб та інших 
джерел, не заборонені законодавством [4]. Оплата 
послуг з підвищення кваліфікації в обсягах, вста-
новлених законодавством для окремих категорій 
педагогічних працівників, проводиться на підста-
ві укладених договорів між закладом освіти та 
суб’єктом підвищення кваліфікації, з державного, 
місцевого бюджетів, а також за рахунок інших ко-
штів, передбачених у кошторисах закладів освіти. 
Крім того, передбачена можливість самофінансу-
вання у випадку, якщо педагог проходить підви-
щення кваліфікації поза межами плану.

Отже, фінансування державою освітніх по-
слуги з підвищення кваліфікації безпосередньо 
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пов’язано з процесом планування. Планування 
підвищення кваліфікації є основним етапом у ви-
значенні обсягу ресурсів засновників на забез-
печення фінансування підвищення кваліфікації 
педагогів регіону. Порядком № 800 окреслено 
два етапи планування підвищення кваліфікації 
закладами освіти: перспективне та поточне. На 
першому етапі педагогічною радою затверджу-
ється орієнтовний план підвищення кваліфікації 
з зазначенням кількості педагогічних працівни-
ків, напрямів підготовки та орієнтовного перелі-
ку суб’єктів підвищення кваліфікації. План скла-
дається з урахуванням пропозицій педагогічних 
працівників та підлягає обов’язковому оприлюд-
ненню. На підставі орієнтовних планів закладів 
освіти засновниками щороку формуються відпо-
відні регіональні замовлення, а комунальні закла-
ди освіти отримають кошти з обласних бюджетів 
на забезпечення потреб з підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників регіону. Важливо зазна-
чити, що законодавством не визначені терміни 
складання закладами освіти орієнтовних планів 
підвищення кваліфікації педагогічних працівни-
ків внаслідок цього під час формування обласних 
бюджетів на наступний фінансовий рік відсутні 
актуальні дані щодо кількості педагогів, які бу-
дуть проходити підвищення кваліфікації.

Після затвердження кошторису закладу освіти 
відбувається поточне планування. Уповноважена 
особа оприлюднює обсяг коштів, передбачених на 
підвищення кваліфікації, а педагогічні праців-
ники подають пропозиції щодо напряму, обсягу, 
форми, суб’єкта підвищення кваліфікації, варто-
сті підвищення кваліфікації або безоплатний ха-
рактер надання послуг.

Підвищення кваліфікації є обов’язковою умо-
вою атестації педагогічних працівників. Відповід-
но до Типового положення атестація — це система 
комплексного оцінювання педагогічної діяльності, 
за результатами якої визначаються відповідність 
займаній посаді, рівень кваліфікації, присвоюєть-
ся кваліфікаційна категорія, педагогічне звання 
[10]. Типове положення не відповідає чинному 
законодавству та вимагає термінового оновлення 
з урахуванням положень Закону України «Про 
освіту», вимог порядку підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, а також професійних 
стандартів. Міністерством освіти і науки України 

було розроблено нове Положення про атестацію 
педагогічних працівників та надано для громад-
ського обговорення. На даним час оновлене поло-
ження про атестацію не затверджено.

У відповідності з наявним світовим досвідом, 
увагу потрібно концентрувати на створенні комп-
лексної системи виокремлення базових ресурсів 
розвитку людського потенціалу у відповідності 
з особистісними здібностями як унікального про-
цесу саморозвитку в освітньому просторі педагога. 
Крім цього педагогічна діяльність, має сконцен-
труватися на створенні мотивації до професійного 
зростання, формування модельного образу ефек-
тивного професіонала.

Зарубіжний досвід підштовхує до розуміння 
співпраці освітніх установ та органів державної 
влади в якості вирішального механізму оптиміза-
ції педагогічної діяльність [11].

Висновки і пропозиції. Проведений аналіз 
нормативно- правових актів дозволяє зробити ви-
сновок про створення державою сприятливих умов 
для безперервного професійного та особистісного 
розвитку педагогічних працівників закладів осві-
ти в Україні, впровадження оновленої системи 
підвищення кваліфікації з урахуванням сучасних 
вимог до професійної діяльності педагога.

Затвердження Порядку № 800 дозволили вре-
гулювати на законодавчому рівні діяльність з під-
вищення кваліфікації на основі компетентнісного 
підходу. Педагогічні працівники отримали нові 
можливості: вільний вибір форм, видів, освітніх 
програм та суб’єктів освітньої діяльності, що на-
дають послуги з підвищення кваліфікації; робото-
давці — алгоритми планування підвищення ква-
ліфікації та процедури визнання їх результатів. 
В свою чергу, професійні стандарти чітко визначи-
ли загальні та професійні компетентності, якими 
має володіти сучасний педагог, критерії оцінки 
його професійної діяльності, а також дають педа-
гогу можливість самостійно формувати траєкторію 
подальшого професійного розвитку.

Водночас існують певні питання практичного 
застосування окремих положень та норм законо-
давства, наприклад, формування регіонального за-
мовлення, уточнення механізму вибору суб’єктів 
підвищення кваліфікації, оновлення положення 
про атестацію педагогічних працівників з ураху-
ванням змін у законодавстві.
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОДІЇ  
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

ІЗ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INTERACTION  
OF LOCAL GOVERNMENT BODIES WITH  

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Анотація. Актуальність дослідження проблеми розвитку взаємодії органів місцевого самоврядування із закладами 
вищої освіти зумовлено оновленням системи поглядів на можливості наближення влади до громадян. Доведено, що 
розвиток взаємодії органів місцевого самоврядування із закладами вищої освіти базується на використанні органами 
місцевого самоврядування інтелектуального потенціалу університетів на взаємовигідних умовах. Важливим аспектом 
розвитку взаємодії органів місцевого самоврядування із закладами вищої освіти є готовність місцевої влади співпра-
цювати з університетами різного профілю. Запропоновано використання позитивного досвіду країни Європи та США 
щодо інтеграції університетів в управління розвитком області, регіону, країни. До показників розвитку взаємодії орга-
нів місцевого самоврядування з університетами віднесено: використання інтелектуального потенціалу університетів в 
управлінні соціально- економічним розвитком територій; підписання угод органів місцевого самоврядування із закла-
дами вищої освіти про співробітництво на взаємовигідних умовах; підвищення професійного рівня посадових осіб в за-
кладах вищої освіти (підготовка та підвищення кваліфікації). Визначено напрями розвитку взаємодії органів місцевого 
самоврядування із закладами вищої освіти: упровадження різних форм взаємодії органів місцевого самоврядування 
та закладами вищої освіти задля використання інтелектуального потенціалу університетів в діяльності органів місце-
вого самоврядування; визначення показників ефективності діяльності органів місцевого самоврядування у взаємодії 
із закладами вищої освіти; виконання спільних проєктів інформаційного, аналітично- дослідницького, благодійного і 
соціального спрямування тощо; підвищення фахової компетентності посадових осіб органів місцевого самоврядування 
(шляхом здійснення підготовки, підвищення кваліфікації в межах відповідного університету).

Ключові слова: розвиток, взаємодія, органи місцевого самоврядування, заклади вищої освіти, громадськість.

Summary. The relevance of the study of the problem of the development of interaction between local self-government bod-
ies and institutions of higher education is due to the renewal of the system of views on the possibilities of bringing the authori-
ties closer to citizens. The author proved the development of interaction between local self-government bodies and institutions 
of higher education is based on the use by local self-government bodies of the intellectual potential of universities on mutually 
beneficial terms. An important aspect of the development of cooperation between local self-government bodies and institutions 
of higher education is the willingness of local authorities to cooperate with universities of various profiles.It is proposed to use 
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the positive experience of European countries and the USA regarding the integration of universities in managing the develop-
ment of the region, region, and country. Indicators of the development of cooperation between local self-government bodies and 
universities include: use of the intellectual potential of universities in managing the socio- economic development of territories; 
signing agreements of local self-government bodies with institutions of higher education of cooperation on mutually beneficial 
terms; raising the professional level of officials in institutions of higher education (training and advanced training). The author 
identified directions for the development of interaction between local self-government bodies and institutions of higher edu-
cation: implementation of various forms of interaction between local self-government bodies and institutions of higher educa-
tion in order to use the intellectual potential of universities in the activities of local self-government bodies; determination of 
performance indicators of local self-government bodies in interaction with institutions of higher education; realization of joint 
projects of informational, analytical and research, charitable and social direction, etc; increasing the professional competence 
of officials of local self-government bodies (through training, advanced training within the relevant university).

Key words: development, interaction, local self-government bodies, institutions of higher education, public.

Постановка проблеми в загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи прак-

тичними завданнями. Актуальність дослідження 
викликана необхідністю підвищення ефективності 
діяльності органів місцевого самоврядування внас-
лідок встановлення партнерських відносин з уні-
верситетами, які розташовані на певній території, 
використовуючи їхній інтелектуальний потенціал. 
Розвиток взаємодії органів місцевого самоврядуван-
ня із закладами вищої освіти потребує ретельного 
вивчення, оскільки така взаємодія дозволяє забезпе-
чити співпрацю на взаємовигідних умовах. В умовах 
євроінтеграційного вектору розвитку країни постає 
необхідність запозичення провідного зарубіжного 
досвіду підвищення ефективності діяльності органів 
місцевого самоврядування шляхом використання 
значного потенціалу закладів вищої освіти. У свою 
чергу розвиток взаємодії закладів вищої освіти з ор-
ганами місцевого самоврядування забезпечуватиме 
вплив стейкхолдерів на удосконалення освітніх про-
грам, посилення значущості університету в регіоні 
як осередка освіти, науки і культури. У зв’язку 
з цим актуалізується необхідність здійснення дослі-
дження щодо напрямів розвитку органів місцевого 
самоврядування з університетами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор, виділення невиріше-
них раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття. Чимало наукових 
праць присвячено розв’язанню проблеми взаємо-
дії органів місцевого самоврядування з громад-
ськістю. Л. Антонова, М. Бондаренко, Т. Бутир-
ська, С. Лізаковська, Н. Морозова, Ю. Сурмін, 
А. Михненко, Т. Крушельницька, І. Колосовська, 
В. Юрах досліджували питання взаємодії органів 
публічної влади з інститутами громадянського 
суспільства. Проблему взаємодії університету 
з органами публічної влади висвітлено у працях 
Н. Васиньової, Є. Хрикова.

Незважаючи на наявність проведених дослі-
джень, певні аспекти залишаються маловивче-
ними. Відсутні дослідження, зосереджені на 
процесах, за допомогою яких органи місцевого 

самоврядування можуть підвищувати ефектив-
ність своєї діяльності за рахунок використання 
інтелектуального потенціалу університетів, від-
сутні визначення меж взаємодії органів місцевого 
самоврядування з університетами. А отже, напря-
ми розвитку взаємодії органів місцевого самовря-
дування із закладами вищої освіти залишаються 
поза увагою сучасних науковців.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є визначення напрямів роз-
витку взаємодії органів місцевого самоврядування 
із закладами вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Проблему взаємодії органів місце-
вого самоврядування із закладами вищої освіти 
ми розглядаємо в межах взаємодії місцевої влади 
з громадськістю. На нашу думку, розвиток взає-
модії органів місцевого самоврядування із закла-
дом вищої освіти сприяє покращенню умов життя 
мешканців громади, удосконаленню управлінської 
системи в органах місцевого самоврядування, під-
вищенню обізнаності населення громад у різних 
сферах життєдіяльності.

М. Дяченко, О. Коваленко зазначають, що 
успішна ефективна взаємодія органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування з гро-
мадськістю є важливою складовою вирішення ак-
туальних питань місцевої політики та соціально- 
економічного розвитку регіону [1].

О. Знаткова встановила, що «довіра громадян 
до влади відображає узгодженість інтересів про-
фесійної групи з інтересами суспільства та здат-
ність влади презентувати й реалізувати потреби 
і цінності загалу, враховуючи при цьому інтереси 
окремих соціальних груп, громадян. Відносини 
довіри в Україні зміцнюватимуться, якщо відбу-
ватиметься зміна цінностей і характеру взаємодії 
бюрократії з громадянами» [2, c. 29], при цьому 
«вияв упередженості, нехтування інтересами гро-
мадян, неуважна та неввічлива поведінка, зволі-
кання у вирішенні питань, свавільні дії бюрокра-
тів призводять до підриву легітимності та довіри 
до виконавчої влади» [2].
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Сутність взаємодії органів місцевого само-
врядування із закладами вищої освіти вбачаємо 
у можливості використання інтелектуального по-
тенціалу університету задля підвищення ефектив-
ності діяльності органів місцевого самоврядування 
в цілому.

Розвиток взаємодії органів місцевого самовря-
дування із закладом вищої освіти в умовах децен-
тралізації базується на принципах інноваційної 
спрямованості, відкритості, паритетності, коорди-
нації, доповнюваності, диверсифікації.

Питання розвитку взаємодії між органами 
місцевого самоврядування та закладами вищої 
освіти знаходиться в площині створення іннова-
ційної системи управління, при якій розробля-
ються спільні цілі та здійснюється їх реалізація. 
До таких цілей може бути віднесено покращен-
ня якості життя мешканців громади, соціально- 
економічний розвиток територій, розбудова міста 
тощо. Концепція розвитку взаємодії органів міс-
цевого самоврядування із закладом вищої освіти 
визначає особливості вивчення соціальних і куль-
турних потреб мешканців громади, що уможли-
влюється здійснити спільно з університетом. 
У цьому сенсі взаємодія органів місцевого само-
врядування з університетами має розглядатися 
як наближення влади до населення, оскільки мо-
лодь (студентство) може долучатися до прийняття 
важливих управлінських рішень, у свою чергу, 
до соціально- економічного розвитку територій мо-
жуть бути залучені здобувачі вищої освіти, які 
здійснюватимуть необхідні наукові дослідження 
у необхідному напрямі під керівництвом провід-
них професорів університету. Розвиток взаємодії 
органів місцевого самоврядування з університета-
ми має враховувати позитивний досвід Європи та 
США у зазначеному напрямі.

Зарубіжні інноваційні університети здійснюють 
дисциплінарні та міждисциплінарні дослідження 
у сфері міжнародного та міжінституційного спів-
робітництва, інтегровані у регіональне економічне 
та соціальне середовище територій, на яких вони 
розташовані. Здобувачі вищої освіти та викладачі 
зарубіжних університетів активно беруть участь 
в інноваційних процесах розвитку окремих насе-
лених пунктів [3].

Завдяки інтегрованості зарубіжних закладів ви-
щої освіти в процеси управління розвитком тери-
торій уможливлюється підготовка активних членів 
громади, здатних брати участь у складних питан-
нях розвитку країни. В Україні особливо актуалі-
зується здійснення досліджень в умовах розбудови 
країни. У закладах вищої освіти, наприклад, мо-
жуть здійснюватися дослідження стану діяльності 
органів місцевого самоврядування та розроблення 
пропозицій щодо підвищення ефективності їхньої 
діяльності, а також визначенні ролей і відпові-
дальності сторін у виконавчому процесі.

У ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка», який двічі переміщений 
заклад вищої освіти, активно розробляється си-
стема взаємодії закладу вищої освіти з органами 
місцевого самоврядування; визначаються можливі 
форми взаємодії університету з органами місцево-
го самоврядування; здійснюються наукові дослі-
дження у сфері взаємодії університету з територі-
альними громадами.

Налагодження взаємодії органів місцевого са-
моврядування із закладами вищої освіти має іні-
ціюватися від закладів, оскільки університет має 
підтвердити готовність до співпраці. В органах 
місцевого самоврядування має бути моральне на-
лаштування й готовність посадових осіб до розвит-
ку і зміцнення взаємодії з університетами.

Здатність взаємодії органів місцевого самовря-
дування із закладами вищої освіти може визнача-
тися за такими критеріями:
 – наявність стратегічних цілей щодо розвитку 
взаємодії органів місцевого самоврядування із 
закладами вищої освіти (у свою чергу, наміри 
щодо розвитку взаємодії університету з місцевою 
владою мають бути зазначені у стратегії розвитку 
університету, його місії, візії);

 – наявність планів роботи, нормативних докумен-
тів, рішень органів місцевого самоврядування, 
що відображають розвиток взаємодії з універ-
ситетами;

 – готовність посадових осіб органів місцевого са-
моврядування до взаємодії із закладами вищої 
освіти;

 – готовність викладацьких та студентських ко-
лективів до взаємодії з органами місцевого са-
моврядування;

 – наявність розробленого концептуального та ін-
формаційного підґрунтя взаємодії органів місце-
вого самоврядування із закладами вищої освіти;

 – наявність умов взаємодії органів місцевого са-
моврядування із закладами вищої освіти (ство-
рення інфраструктури, персонал, обладнання, 
програмне забезпечення, інформаційні ресурси) 
для ефективної та взаємовигідної співпраці орга-
нів місцевого самоврядування з університетами 
різного профілю.
У зв’язку з розвитком взаємодії органів міс-

цевого самоврядування із закладами вищої осві-
ти постає необхідність оцінювання ефективності 
такої взаємодії. До таких показників розвитку 
взаємодії органів місцевого самоврядування з уні-
верситетами відносимо: використання інтелекту-
ального потенціалу університетів задля управлін-
ня соціально- економічним розвитком територій; 
підписання угод органів місцевого самоврядуван-
ня із закладами вищої освіти про співробітництво 
на взаємовигідних умовах; підвищення професій-
ного рівня посадових осіб в закладах вищої освіти 
(підготовка та підвищення кваліфікації).
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Таким чином, можемо виокремити основні на-
прями розвитку взаємодії органів місцевого само-
врядування із закладами вищої освіти:
 – упровадження різних форм взаємодії органів 
місцевого самоврядування та закладами вищої 
освіти задля використання інтелектуального 
потенціалу університетів в діяльності органів 
місцевого самоврядування;

 – визначення показників ефективності діяльності 
органів місцевого самоврядування у взаємодії із 
закладами вищої освіти;

 – виконання спільних проєктів інформаційного, 
аналітично- дослідницького, благодійного і соці-
ального спрямування тощо;

 – підвищення фахової компетентності посадових 
осіб органів місцевого самоврядування (шляхом 
здійснення підготовки, підвищення кваліфікації 
в межах відповідного університету).
Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок у даному напрямку. Перспек-
тивність розвитку взаємодії органів місцевого са-
моврядування із закладами вищої освіти полягає 

у забезпеченні наближення влади до громадян, 
спрямуванні інтелектуального потенціалу універ-
ситету на розв’язання актуальних проблем області 
(регіону, країни). Згідно мети дослідження визна-
чено напрями розвитку взаємодії органів місцевого 
самоврядування із закладами вищої освіти, до яких 
віднесено: упровадження різних форм взаємодії ор-
ганів місцевого самоврядування та закладами вищої 
освіти задля використання інтелектуального потен-
ціалу університетів в діяльності органів місцевого 
самоврядування; визначення показників ефектив-
ності діяльності органів місцевого самоврядування 
у взаємодії із закладами вищої освіти; виконання 
спільних проєктів інформаційного, аналітично- 
дослідницького, благодійного і соціального спря-
мування тощо; підвищення фахової компетентності 
посадових осіб органів місцевого самоврядування 
(шляхом здійснення підготовки, підвищення квалі-
фікації в межах відповідного університету).

Перспективи подальших розвідок вбачаємо 
у розробленні інституціалізації взаємодії органів 
місцевого самоврядування з університетами.
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МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ  
ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ  

ТА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ

LOCAL INITIATIVES AS A PUBLIC  
PARTICIPATION TOOL: LEGAL ASPECTS  

AND DIGITAL TRANSFORMATION

Анотація. У статті розглядаються основні питання щодо місцевих ініціатив як одного з інструментів громадської уча-
сті. Основна проблема сучасного розвитку місцевого самоврядування в Україні — це залучення до взаємодії з місцевою 
владою якомога ширшого кола громадськості, активізація населення до участі в управлінні територіальною громадою. 
Метою даного дослідження є аналіз правового регулювання та практики використання місцевих ініціатив як одного з 
інструментів громадської участі у взаємодії з органами місцевого самоврядування. Аналіз законодавчої бази, дозволив 
визначити, що правовий статус місцевих ініціатив в Україні визначено досить стисло та узагальнююче. З метою вдо-
сконалення правової бази вже здійснювалася спроба розробки окремого закону, яку так і не було реалізовано. Основні 
питання процедури внесення місцевих ініціатив покладені на нормативні акти органів місцевого самоврядування.

Відзначено наявність певної тотожності між місцевими ініціативами та колективним зверненням, пропозицією, елек-
тронною петицією. Проведено порівняльний аналіз практики використання в громаді цих інструментів участі. Було ви-
користано аналітичну інформацію щодо запровадження місцевих ініціатив та електронних петицій у взаємодії громади 
з Львівською міською радою.

Встановлено, що значну перевагу містяни надали електронним петиціям, як більш зручному на сучасному способу 
донесення своєї думки до влади. За результатами дослідження було визначено вагомий вплив цифрових технологій на 
процес використання інструментів участі громадськості в місцевому самоврядуванні. Відзначено, що реалії сьогодення 
вимагають забезпечувати можливість використання інструментів участі не тільки в офлайн форматі (як це зараз визна-
чено для місцевих ініціатив), але і в онлайн форматі. Наголошується, що використання офлайн формату для практики 
місцевих ініціатив значно зменшує інтерес до цього інструменту участі з боку громадськості.

Ключові слова: місцеві ініціативи, інструменти громадської участі, органи місцевого самоврядування, електронні 
петиції, законодавство, цифрові технології

Summary. The article examines the main issues regarding local initiatives as one of the tools of public participation. The 
main problem of the modern development of local self-government in Ukraine is the involvement of the widest possible circle of 
the public in interaction with local authorities, the activation of the population to participate in the management of the territo-
rial community. The purpose of this study is to analyze legal regulation and the practice of using local initiatives as one of the 
tools of public participation in interaction with local self-government bodies. The analysis of the legislative framework made 
it possible to determine that the legal status of local initiatives in Ukraine is defined quite succinctly and generally. In order to 
improve the legal framework, an attempt was made to develop a separate law, which was never implemented. The main issues 
of the procedure for the introduction of local initiatives are assigned to the normative acts of local self-government bodies.
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The presence of a certain identity between local initiatives and a collective appeal, proposal, and electronic petition was 
noted. A comparative analysis of the practice of using these participation tools in the community was conducted. Analytical 
information was used regarding the introduction of local initiatives and electronic petitions in the interaction of the community 
with the Lviv City Council.

It has been established that townspeople gave a significant preference to electronic petitions, as a more convenient modern 
way of conveying their opinion to the authorities. According to the results of the study, a significant impact of digital technol-
ogies on the process of using public participation tools in local self-government was determined. It was noted that the realities 
of today require providing the possibility of using participation tools not only in an offline format (as it is currently defined for 
local initiatives), but also in an online format. It is emphasized that the use of an offline format for the practice of local initiatives 
significantly reduces the interest in this participation tool from the public.

Key words: local initiatives, public participation tools, local self-government bodies, electronic petitions, legislation, digital 
technologies

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Місцеві ініціативи належать до інструментів 

громадської участі, що забезпечують реалізацію 
взаємодії влади з інститутами громадянського су-
спільства, демократизації країни в цілому. Місцеві 
ініціативи — це можливість мешканців територі-
альної громади самостійно подати письмову про-
позицію (зокрема підготувати проект рішення) 
з будь-яких питань, які належать до відання міс-
цевого самоврядування на розгляд місцевої ради, 
яка має прийняти відповідне рішення у межах 
своєї компетенції. Справедливо буде стверджува-
ти, що поняття «місцеві ініціативи» досить часто 
вживаються в широкому, узагальнюючому сенсі, 
охоплюючи різні види активності громадян. У той 
же час це один з вагомих інструментів громадської 
участі, який вимагає згуртованості та наполегли-
вості ініціаторів пропозиції у зборі підписів гро-
мадян, а підготовка проєкту рішення для місцевої 
ради передбачає певний рівень компетентності 
у питаннях права, публічного управління. Такі 
фактори не сприяють поширенню цього інструменту 
громадської участі у практиці взаємодії влади та 
громади. Тому цілком логічним виглядає питання 
про перспективи трансформації місцевих ініціатив 
для їх подальшого ефективного використання як 
інструменту громадської участі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Знач-
ним та тривалим є інтерес наукової спільноти до 
взаємодії громадськості з органами публічного 
управління в цілому (Н. Р. Нижник, В. М. Олуй-
ко, А. О. Чемерис, С. А. Чукут), до загальнотео-
ретичної характеристики інструментів громад-
ської участі, їх поняття та видів (А. А. Айвазян, 
М. Р. Холмська, А. Сунгуров, Д. Гончаров). Ряд 
досліджень присвячено окремим інструментам 
громадської участі (М. Лациба, Г. Котляревська, 
В. Купрій, В. М. Цимбалюк, О. Хмара), у тому чис-
лі використанню елементів електронної демократії 
(А. Ємельянова, В. М. Дрешпак, А. І. Семенченко). 
Враховуючи наявні наукові розвідки, доцільним є 
подальше дослідження місцевих ініціатив як ін-
струменту громадської участі, враховуючи необхід-
ність використання сучасних цифрових технологій.

Формулювання цілей статті. Метою статті є до-
слідження окремих аспектів місцевих ініціатив як 
інструменту громадської участі у контексті роз-
витку онлайн формату взаємодії місцевої влади 
з громадськістю.

Виклад основного матеріалу. На сьогодніш-
ній день представники експертного середовища 
або пересічні громадяни з переліку інструментів 
громадської участі назвуть у першу чергу елек-
тронні петиції, громадські слухання, громадські 
ради, громадський бюджет. Що ж до місцевих 
ініціатив, то вони можуть взагалі не потрапити 
до переліку найбільш розповсюджених інструмен-
тів громадської участі. У той же час саме місце-
ві ініціативи, разом з місцевим референдумом та 
загальними зборами громадян за місцем прожи-
вання фактично були тими інструментами взає-
модії влади з громадськістю, які були закладенні 
в законодавстві від самого початку, тобто з 1997 
р., коли Верховною Радою було прийнято Закон 
України «Про місцеве самоврядування» [1]. Стат-
тя 9 Закону встановлювала, що «члени територі-
альної громади мають право ініціювати розгляд 
у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого 
питання, віднесеного до відання місцевого само-
врядування». Визначено, що безпосередньо поря-
док внесення місцевої ініціативи на розгляд ради 
встановлюється представницьким органом місце-
вого самоврядування або статутом територіальної 
громади. Питання, яке стало предметом місцевої 
ініціативи, підлягає обов’язковому розгляду на 
відкритому засіданні ради за участю членів іні-
ціативної групи, а результати прийнятого рішен-
ня — оприлюдненню.

З появою нових територіальних громад та їх 
об’єднань у ході реформи децентралізації було ак-
туалізовано роботу зі статутами територіальних 
громад. Оскільки процедури внесення місцевих 
ініціатив мали бути відображені у статутних доку-
ментах громади, то питання про їх унормування 
знову було актуалізовано. Так, наприклад, у 2019 
р. на сайті Міністерства розвитку громад та тери-
торій України було розміщено рекомендації щодо 
розробки статуту територіальної громади та пакет 
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супровідних документів, у тому числі і стосовно 
місцевих ініціатив. Зокрема, запропоновано зра-
зок (модель) Положення про місцеві ініціативи, 
як додаток до статуту територіальної громади [2]. 
Окремо подано зразки документів, які необхідно 
підготувати авторам місцевої ініціативи (уповно-
важеному ініціативної групи): повідомлення про 
внесення місцевої ініціативи — проекту рішення; 
повідомлення про внесення місцевої ініціативи — 
питань до розгляду; зразок підписного листа. На-
явність такого пакету документів значно полегшує 
роботу над підготовкою до внесення місцевої іні-
ціативи як активним громадянам, що об’єдналися 
в ініціативну групу, так і посадовим особам орга-
нів місцевого самоврядування, депутатам місце-
вих рад, які мають розглядати звернення. Осо-
бливо це актуально для невеликих територіальних 
громад, які мають досить обмежені організаційні 
ресурси.

Для порівняння, у тому ж 2019 р. Львівська 
міська рада (ЛМР) підготувала буклет «Інструмен-
ти громадської участі», на сторінках якого деталь-
но пояснюється, у якій послідовності діяти, куди 
звертатись громадянам, щоб застосувати інстру-
менти для взаємодії з органами місцевого само-
врядуванням. У тому числі, детально розписано 
зміст шести кроків внесення місцевої ініціативи 
до ЛМР [3, с. 8–10], а також алгоритм подання 
і розгляду місцевої ініціативи у вигляді інфогра-
фіки [3, с. 11]. Інформація була підготовлена за 
результатами практичного використання у тери-
торіальній громаді Львова всіх інструментів гро-
мадської участі, які у буклеті описані.

Повертаючись до питання законодавчого закрі-
плення процедури (механізму) внесення місцевої 
ініціативи, зауважимо, що воно потребувало по-
дальшого удосконалення. Зокрема, на вирішен-
ня цієї проблеми було спрямовано проєкт зако-
ну «Про місцеві ініціативи» [4], який з’явився 
у 2012 р. та був відкликаний у 2014 р. Окремі 
розділи законопроєкту встановлювали процеду-
ру внесення місцевої ініціативи на розгляд ради 
(ст. 4–13), включаючи підстави для відмови у ре-
єстрації та відкликання ініціативи, а також ме-
ханізм розгляду місцевої ініціативи (ст. 14–20). 
Правники цілком справедливо зазначають, що цей 
законопроєкт «був чи не єдиним документом, над 
розробленням якого працювали фахівці і який дав 
визначення «місцеві ініціативи», а також запро-
понував основні етапи впровадження цієї форми 
участі громадян у місцевому самоврядуванні» [5].

Зокрема, у законопроєкті запропоновано вста-
новити термін збирання підписів не більше 30 
календарних днів від дня передачі до відповід-
ної ради повідомлення про створення ініціатив-
ної групи. А у разі недодержання цього терміну 
у проєкті закону запропоновано розглядати місце-
ву ініціативу як колективне звернення громадян.

Нагадаємо, що з 2015 р. Закон України «Про 
звернення громадян» доповнено нормами щодо 
електронних петицій, які визначені як особли-
ва форма колективного звернення (ст. 5), а автор 
якого розглядається як ініціатор (ст. 231) [6]. Міс-
цева ініціатива — це можливість подати пропо-
зицію, а вказаний закон визначає одним з видів 
звернень громадян пропозицію (зауваження) (ч. 2 
ст. 3). З тією різницею, що місцева ініціатива має 
стосуватися виключно питань життя конкретної 
громади, а пропозиція є зверненням до органів 
публічної влади в цілому.

Ці факти створюють враження певної тотож-
ності таких інструментів взаємодії влади та гро-
мадянського суспільства як місцеві ініціативи та 
електронні петиції. У той же час, їх суттєвою від-
мінністю є форма подання: електронна петиція — 
це виключно онлайн формат, місцеві ініціативи — 
виключно офлайн формат (до такого ж формату 
відносять громадські слухання, загальні збори 
громадян, конкурс бюджетних грантів [7, с. 11]).

З розвитком інструментів електронної демократії 
та все більшою практикою використання громадяна-
ми у взаємодії з владою цифрових технологій, фор-
мат (онлайн- офлайн) набуває все більшого значення. 
На підтвердження цього можна навести висновок 
з узагальнюючого матеріалу 2020 р. щодо практи-
ки використання місцевих ініціатив, які було вне-
сено на розгляд ЛМР. Автори прямо зазначають, 
що «місцеві ініціативи як інструмент громадської 
участі використовується не часто», за весь час дії 
відповідного Положення ЛМР було подано лише 6 
місцевих ініціатив. «Причиною цього є необхідність 
збирати підписи мешканців вживу, вписувати їх 
паспортні дані, а також можливість подати елек-
тронну петицію, яка має такий самий ефект» [8].

Продовжуючи порівняння місцевих ініціатив 
з таким інструментом участі як електронні пе-
тиції, зазначимо, що за період 2017–2019 рр. на 
спеціалізованому сайті львів’янами сумарно було 
зареєстровано 623 електронні петиції, проте лише 
73 (11%) з них набрали необхідну кількість під-
писів. 37 петицій з числа підписаних львів’янами 
(51%) здобули підтримку депутатів міської ради, 
з яких реалізовано лише 6 (16% — від числа під-
триманих петицій; або менше 1% від загальної 
кількості поданих петицій) [8].

Не дивлячись на незначний кінцевий результат 
від реалізації пропозицій, висловлених громадяна-
ми в електронних петиціях, їх загальна кількість 
свідчить про активізацію громадянської свідомо-
сті. Зручна та сучасна форма електронної петиції 
як інструменту участі сприяла підвищенню ак-
тивності мешканців громади у взаємодії з місце-
вою владою. На цьому тлі місцеві ініціативи, на 
підготовку яких було витрачено чимало зусиль 
ініціативних груп, виглядають як вкрай неефек-
тивний анахронізм.
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Окремо зазначимо, що використанню інстру-
ментів громадської участі в онлайн форматі спри-
яв розвиток інформаційно- комунікаційних техно-
логій в цілому, широке запровадження в практику 
місцевого самоврядування елементів е-демократії. 
Значною мірою на цей процес вплинув і такий 
чинник, як тривалі карантинні обмеження, ви-
кликані пандемією захворювання на COVID-19.

В умовах пандемії в усьому світі на місце-
вому рівні були вжиті заходи для розширення 
громадської участі онлайн. Вітсе ван Рансбеек, 
засновник комерційної платформи громадської 
участі CitizenLab, яка працює в багатьох країнах 
світу, прямо вказує, що «коронакриза просунула 
впровадження «цифрової демократії» на два-три 
роки вперед» [9, с. 17].

У матеріалі з аналізом використання інстру-
менту місцевих ініціатив у ЛМР подано дані за 
період до 30 березня (в Україні карантин було 
введено з 11 березня 2020 р.), тобто у допанде-
мійний час. Наприклад, протягом 2020 р., під час 
запровадження карантинних обмежень, кількість 
електронних петицій у Львові у порівнянні з 2019 
р. збільшилась на 11% (ще більші показники за 
цей період продемонстрували Одеса (65%), Хмель-
ницький (57%), Київ (32%)) [9, с. 24]. Отже, серед 
львів’ян, які демонструють досить високий рівень 
активності у питаннях взаємодії з органами міс-
цевого самоврядування, пріоритетними виявилися 
модерні онлайн формати, а карантинні обмеження 
лише закріпили правильність обраного підходу.

Підтвердженням того факту, що необхідність 
прямого збору підписів ускладнює використання 
місцевих ініціатив як інструменту громадської уча-
сті, є пропозиція переходу на онлайн формат для 
збору підписів, висловлена в електронній петиції 
до Президента України, яку було подано у жовт-
ні 2015 р. Це звернення підтримали лише 76 осіб 

з 25 тис. необхідних, тому питання було закрите, 
але по-суті так і залишилося не вирішеним [10].

Висновки. Порівнюючи місцеві ініціативи та 
електронні петиції за формою подання, розумі-
ємо переваги останніх. Але, якщо порівнювати 
дані інструменти участі за впливом на прийняття 
рішення владою, то зазначимо, що електронні пе-
тиції мають суто консультативний характер. Це 
означає, що, за результатом розгляду поставленої 
у петиції проблеми, проєкт рішення розробляє 
посадова особа органу місцевого самоврядування, 
і вже цей документ виноситься на обговорення та 
голосування у місцевій раді.

У порівнянні з цим місцеві ініціативи є «реаль-
ними юридичними конструкціями вирішення кон-
кретної проблеми», носять імперативний характер 
[11]. Адже на розгляд місцевої ради виноситься 
рішення, підготовлене ініціативною групою. Тобто 
громадськість сама виступає в ролі законотворця, 
пропонуючи місцевій владі вже сформульоване 
рішення для ухвали. Цю ж вагому ознаку місце-
вих ініціатив підкреслюють фахівці, формулюю-
чи необхідність «активізації його використання 
шляхом збору підписів за допомогою електронних 
систем, з використанням надійних способів вери-
фікації підписантів» [12].

Таким чином, вважаємо, що об’єктивною не-
обхідністю є введення елементів електронної де-
мократії у процедури підготовки місцевих ініці-
атив у частині збору підписів з використанням 
цифрових технологій. Доречно припустити, що 
у подальшому основним критерієм класифікації 
інструментів громадської участі буде наявність 
онлайн формату при його використанні. Врахову-
ючи, що процесуальний аспект місцевих ініціатив 
унормовано у статутних документах територіаль-
них громад, пропоновані трансформації вимагати-
муть відповідних змін у чинному законодавстві.
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СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА  
ДЕРЖАВИ ЯК УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ  

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

THE SOCIAL AND CULTURAL POLICY  
OF THE STATE AS A CONDITION FOR THE FUNCTIONING  

OF SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES

Анотація. У статті проаналізовано соціально- культурну політику держави та функціонування соціально- культурної 
діяльності. Доведено, що розробка основ і поетапна реалізація державної соціально- культурної політики є необхідною 
умовою успішного просування по шляху культурного виховання населення країни, гарантією всебічного розвитку членів 
демократичного суспільства, побудови нового громадянського суспільства на основі світових і національних культурних 
цінностей. Визначено основні цілі та пріоритети сучасної державної соціально- культурної політики: всебічний розвиток 
системи соціально- культурних ціннісних орієнтацій людини і суспільства; допомога населенню в становленні адекват-
них новим умовам соціально- політичної, соціально- економічної та соціально- культурної ідентичності форм державного 
самовизначення і самовираження, суспільної та індивідуальної свідомості; всебічний розвиток духовно- ціннісної компо-
ненти у всіх проявах соціально- культурних інтересів і потреб людей та ін. З’ясовано, що суб’єктом і об’єктом соціально- 
культурної політики є саме суспільство, що лише коригується державними інстанціями, і воно діє як соціально- культурна 
система, що самоорганізується і саморозвивається безперервно адаптуючись до мінливих умов буття.

Визначено основні функції соціально- культурної діяльності: виховна; пізнання; практико- перетворювальна; спілку-
вання; освітня; функції, пов’язані з анімаційною діяльністю, відпочинку і розваг, рекреаційної; зв’язку з громадськістю; 
діагностична; прогностична; проектна та ін.

З’ясовано основні принципи соціально- культурної діяльності серед них: принцип суспільно- цінної цільової спрямова-
ності; принцип цілісності у підході до всіх процесів взаємодії різних видів, форм, методів, засобів діяльності; принцип гар-
монії в соціально- культурній діяльності розвитку самодіяльних засад в житті суспільства; принцип естетизації провідної 
ролі соціально- культурної діяльності в розвитку сутнісних сил і обдарувань; принцип поєднання захоплення і залучення 
новизною справи обліку індивідуальних і вікових особливостей; принципи послідовності, систематичності, доступності.

Ключові слова: держава, соціально- культурна політика, соціально- культурна діяльність, функції соціально- культурної 
діяльності, принципи соціально- культурної діяльності.

Summary. The article analyzes the socio- cultural policy of the state and the functioning of socio- cultural activities. It is 
proved that the development of the foundations and gradual implementation of the state socio- cultural policy is a necessary 
condition for successful progress along the path of cultural education of the country’s population, a guarantee of comprehen-
sive development of members of a democratic society, building a new civil society based on world and national cultural values. 
The main goals and priorities of modern state socio- cultural policy are defined: comprehensive development of the system of 
socio- cultural value orientations of a person and society; assistance to the population in the formation of forms of state self-de-
termination and self-expression adequate to new conditions, social and economic and socio- cultural identity, social and indi-
vidual consciousness; comprehensive development of the spiritual and value component in all manifestations of socio- cultural 
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interests and needs of people, etc. It is found out that the subject and object of socio- cultural policy is society itself, which is 
only corrected by state authorities, and it acts as a socio- cultural system that self-organizes and develops continuously adapt-
ing to changing conditions of existence.

The main functions of socio- cultural activity are defined: educational; cognition; practical and transformative; commu-
nication; educational; functions related to animation activities, recreation and entertainment, recreational; public relations; 
diagnostic; prognostic; project, etc.

The main principles of socio- cultural activity are clarified among them: the principle of socially valuable target orientation; 
the principle of integrity in the approach to all processes of interaction of various types, forms, methods, means of activity; the 
principle of harmony in socio- cultural activities of the development of amateur foundations in the life of society; the principle of 
esthetic of the leading role of socio- cultural activities in the development of essential forces and talents; the principle of com-
bining admiration and involvement in the novelty of the business of taking into account individual and age characteristics; the 
principles of consistency, systematicity, accessibility.

Key words: state, socio- cultural policy, socio- cultural activities, functions of socio- cultural activities, principles of socio- 
cultural activities.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
важко стверджувати про наявність і реальне 

втілення державної, системної соціально- культурної 
політики. Не сформульована матеріальна, духовна 
і організаційна база для її реалізації. Потребують 
переосмислення і наукові підходи до вирішення цієї 
проблеми на новому історичному етапі та в нових 
соціально- економічних умовах. За останні 10 років 
проводилося дуже мало повномасштабних комп-
лексних досліджень, в яких вивчалися б реальні 
соціально- культурні інтереси населення, з одного 
боку, і різних соціальних інститутів, соціальних 
груп і верств по відношенню до населення, її соціаль-
ного статусу, якості життя — з іншого. А результати 
і рекомендації, отримані вченими в ході досліджень 
цих років, не знайшли достатнього відображення 
в державних соціально- культурних програмах.

Державні інститути поки не оперують об’єк-
тивними науковими даними про те, як ставлять-
ся люди до різних груп суспільства, інститутів 
влади, що проводяться перетворень, яке реальне 
матеріальне і статусне становище більшості людей 
в країні і окремого регіону, зокрема, які проблеми 
є найбільш актуальними, перспективними або со-
ціально загостреними. Найчастіше при прийнятті 
політичних, економічних і організаційних рішень 
урядові, законодавчі органи не враховують цінніс-
них переваг у населення. Застосування ціннісно- 
смислового і технологічного підходу, що перед-
бачає обґрунтування ефективного використання 
його творчого, педагогічного та анімаційного по-
тенціалу в сучасній соціально- культурної діяль-
ності, за допомогою інновацій для відродження 
розважальних переваг може бути реалізовано тіль-
ки при системній соціально- культурній політиці.

Наукове дослідження, осмислення, прогно-
зування і планування соціально- культурної по-
літики набуває особливого політичного сенсу 
і значення в сучасних умовах повномасштабно-
го військового вторгнення Російської Федерації 
в Україну. Тому від того, наскільки обраний курс, 
адекватно відображає запити суспільства і часу, 

залежить і майбутнє нашої країни, і те, яких гро-
мадян завтрашнього суспільства і держави вихо-
ваємо ми сьогодні.

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичні 
і практичні аспекти соціально- культурної полі-
тики держави та функціонування соціально- 
культурної діяльності розглянуті в працях як 
зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Серед них 
слід виділити праці таких вчених, Бабицька С. І. 
[1], Борисенко Д. В. [2], Копієвська О. Р. [3], Ку-
чин С. П. [5], Олійник О. О. [4], Петрова І. В. [4], 
Притуп О. Ф. [6], Рудакевич О. [7], Саракун Л. 
[8], Солоха Д. В. [4], Ткач М. М. [4] та ін. Однак, 
незважаючи на численні дослідження, слід зазна-
чити наявність низки невивчених питань у сфе-
рі соціально- культурної політики держави та 
функціонування соціально- культурної діяльності 
в Україні, що свідчить про актуальність обраної 
тематики цієї статті.

Мета статті. Метою статті є дослідження соці-
ально- культурної політики держави, як умови 
функціонування соціально- культурної діяльності 
та надання пропозицій з її удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Соціально- куль-
турна політика держави є вищою ієрархічною 
структурою в інфраструктурі соціально- культурної 
діяльності.

Розробка основ і поетапна реалізація державної 
соціально- культурної політики є необхідною умо-
вою успішного просування по шляху культурного 
виховання населення країни, гарантією всебічного 
розвитку членів демократичного суспільства, по-
будови нового громадянського суспільства на осно-
ві світових і національних культурних цінностей.

Терміном «соціально- культурна політика» 
позначаються державні та соціальні функції, 
здійснювані по відношенню до громадян країни. 
Соціально- культурна політика включає в свою 
сферу певне коло функцій, що зачіпають життєві 
інтереси всього населення, регулює діяльність цен-
тральних урядових і муніципальних установ, комі-
тетів, комісій, а також громадських і комерційних 
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організацій, у своїй роботі орієнтованих на цілі, 
які перед ними ставляться прямо або побічно і за-
чіпають інтереси всіх верств населення [2, с. 124].

Різне тлумачення визначення «соціально- 
культурна політика» створює певні складнощі при 
вирішенні теоретичних, законотворчих і практич-
них завдань, які призводять або до звуження змі-
сту цього виду соціальної політики, або до його 
«розмивання» в інших соціальних, економічних 
і культурних проблемах.

Класичне визначення політики полягає в тому, 
що вона розуміється як певний спосіб відносин 
між класами, групами, верствами населення, а та-
кож представниками (юридичними і фізичними 
особами) цих спільнот [1, с. 16]. Ці відносини 
визначаються корінними (економічними, право-
вими, культурологічними та ін.) інтересами і тіс-
но пов’язані з соціальним статусом тієї чи іншої 
спільності (групи), з якістю її життя. Державна 
політика — це, перш за все, прояв ставлення дер-
жави і суспільства, а також різних його частин 
(верств, груп, інститутів) до підростаючого поко-
ління як особливої демографічної та соціальної 
групи населення, яке, в свою чергу, виступає як 
показник якості проведеної політики, в основі 
якої лежать ціннісні орієнтації.

Основними цілями і пріоритетами сучасної 
державної соціально- культурної політики повин-
ні стати:
 – всебічний розвиток системи соціально- куль-
турних ціннісних орієнтацій людини і суспіль-
ства, що творчо співвідносить історичний соці-
альний досвід і національну культурну спадщину 
із завданнями демократизації і розвитку;

 – допомога населенню в становленні адекватних 
новим умовам соціально- політичної, соціально- 
економічної та соціально- культурної ідентичності 
форм державного самовизначення і самовира-
ження, суспільної та індивідуальної свідомості 
[3, с. 36];

 – всебічний розвиток духовно- ціннісної компонен-
ти у всіх проявах соціально- культурних інтересів 
і потреб людей;

 – залучення людей до всього різноманіття культур 
людства, подолання національної, конфесійної 
та політичної відчуженості [8, с. 25];

 – виховання демократичного і плюралістичного 
світорозуміння того, що майбутнє людства ви-
значається гармонійним поєднанням особистої 
свободи (як умови самореалізації кожного) з 
соціально- культурною діяльністю як універсаль-
ним способом узгодження інтересів усіх;

 – сприяння процесам соціально- культурної дифе-
ренціації та ієрархії, більшої спеціалізації окре-
мих пластів відповідно до потреб різних верств 
населення, так як багатошаровість соціально- 
культурної діяльності- найважливіша ознака її 
зрілості [7, с. 85];

 – підтримання субкультур у стані «відкритих 
систем» з розмитими границями, здатних до 
вільного взаємообміну соціально- культурними 
формами та інноваціями;

 – створення об’єктивних умов для цивілізованого 
соціально- культурного становлення і розвитку 
населення як об’єкта соціально- культурної по-
літики;

 – забезпечення сприятливих умов для інноваційної 
самостійної діяльності різних верств суспільства 
і в інтересах самого суспільства [5, с. 57];

 – практичне відпрацювання нових суспільних від-
носин і форм соціальної життєдіяльності населен-
ня як суб’єкта соціально- культурної політики.
Всі інші цілі є похідними або забезпечують ре-

алізацію цих основоположних.
Сформульовані подібним чином цілі соціально- 

культурної політики представляються дещо зави-
щеними орієнтирами, не підкріпленими сучас-
ними можливостями для їх здійснення. У більш 
загальному і прийнятному вигляді цілі соціально- 
культурної політики декларуються як збережен-
ня, створення, поширення, освоєння духовних 
цінностей соціальної спільності, нації, народу, 
держави — в залежності від суб’єкта соціально- 
культурної діяльності.

Суб’єктом і об’єктом соціально- культурної 
політики є саме суспільство, лише коригується 
державними інстанціями, і воно діє як самоорга-
нізується і саморозвивається соціально- культурна 
система, безперервно адаптуючись до мінливих 
умов буття [3, с. 27].

Поступовий змістовний вплив соціально- куль-
турної політики на суспільну свідомість, звичаї, цін-
нісні пріоритети і орієнтири престижності можуть 
виражатися не тільки в організаційних діях, але 
і в комплексі технологій формального характеру.

Соціально- культурна діяльність державного 
рівня повинна бути:
 – невід’ємною частиною всіх без винятку напрямів 
державної політики в цілому, відображаючи 
її духовно- ціннісний і морально- нормативний 
аспекти;

 – найважливішою складовою державної політики, 
яка в сучасних умовах може бути лише комп-
лексною;

 – утворювати власне соціально- культурну полі-
тику (у вузькому сенсі) як особливий напрям 
державної і суспільної діяльності зі стимулюван-
ня духовно- ціннісних і соціально- нормативних 
проявів особистості.
Функції соціально- культурної діяльності тран-

сформуються в залежності від державної куль-
турної політики як сукупності наукових і прак-
тичних положень, що розкривають її сутність 
в конкретних історичних умовах [9, с. 42].

Оскільки соціально- культурна діяльність — це 
спосіб фундаментального, доступного осягнення 
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світу, відкритого для свідомості кожного, можна 
визначити основні і другорядні функції на сьо-
годнішній день. На наш погляд, функція — це 
напрямок соціально- культурної діяльності.

Виховна функція соціально- культурної діяль-
ності як була основною, так і залишається, вона 
визначає специфіку інших функцій.

Функція пізнання ніколи не втрачала свого 
значення незалежно від підвищення впливу за-
собів масової інформації, мережі «Інтернет», бо 
установи соціально- культурного типу. Культура 
як вище людське досягнення, створене людиною 
в процесі його історичного розвитку, — це і про-
дуктивний, і плідний творчий початок, виражен-
ня творчого характеру світопізнання і людини [4, 
с. 56].

Функція соціально- культурної діяльності доз-
воляє всебічно вивчити людину в процесах ство-
рення і освоєння реальності в удосконаленні спо-
собу життя.

Загалом, пізнавальна функція соціально- куль-
турної діяльності — це особлива система знань, 
фундаментально пізнає людини, розкриваючи 
його природний, соціальний, культурний та інте-
лектуальний потенціал.

Пріоритет культури у вирішенні інших дер-
жавних завдань визначається діяльністю фахівців 
та активістів установ соціально- культурного типу 
з позицій критерію культури. Культурна функція 
консолідує всі суспільні інститути, спрямовує їх 
на доцільні перетворення.

Звідси випливає практико- перетворювальна 
функція соціально- культурної діяльності, яка 
спиралася на передовий досвід всіх колективів 
установ соціально- культурного типу, що надають 
інтелектуально- емоційний вплив на розвиток, ви-
ховання, формування особистості.

Однією з найважливіших функцій соціально- 
культурної діяльності є спілкування.

Найбільш загальною ознакою, що містяться 
в перерахованих вище соціальних функціях, на 
теорію соціально- культурної діяльності надає 
функція розвитку творчих здібностей.

Наступна функція соціально- культурної діяль-
ності, яка забезпечує розробку науково обґрун-
тованих цілей і шляхів їх реалізації та інтегрує 
соціальне різноманіття, що відображає ціннісно- 
смислові взаємозв’язки соціального і культурного 
в цілісній системі людина — спільність — суспіль-
ство, — освітня функція.

Список функцій, що впливають на розвиток 
теорії соціально- культурної діяльності, можна 
продовжити.

Це функції, пов’язані з анімаційною діяльніс-
тю; відпочинку і розваг; рекреаційної і т. д.

Функція зв’язку з громадськістю перед-
бачає створення умов в установах соціально- 
культурного і культурно- розважального типів для 

позиціонування їх діяльності, а також викори-
стання наукових розробок і рекомендацій вчених, 
що сприяють поліпшенню підприємницької та ко-
мерційної діяльності [5, с. 14].

Діагностична функція забезпечує вивчення 
та оцінку стану реальної та потенційної аудито-
рії закладів соціально- культурного та культур-
но- розважального типу, результатів цілеспря-
мованої діяльності та зустрічного руху учасників 
соціально- культурного процесу.

Прогностична функція — науково обґрунтоване 
передбачення мотиваційних потреб майбутнього, 
тенденцій процесів соціально- культурної діяльно-
сті, складання прогнозів про можливе вдоскона-
лення практики, визначення перспектив її роз-
витку у зв’язку з соціальними змінами в країні.

Проектна функція соціально- культурної діяль-
ності забезпечує розробку науково обґрунтованих 
цілей і шляхів вдосконалення практики діяльно-
сті всієї інфраструктури; вона дозволяє здійсню-
вати проектування на локальному, регіональному 
і федеральному рівнях.

На основі цієї функції інтегрується соціальне 
різноманіття культурних проектів, яке входить 
в поняття «соціально- культурна діяльність», 
найбільш повно і адекватно відображає ціннісно- 
смислові взаємозв’язки соціального і культурного 
в цілісній системі людина — спільність — суспіль-
ство — людство.

Функції і принципи в теорії соціально- 
культурної діяльності знаходяться постійно взає-
мопов’язаними, тобто в стані розвитку. У кожно-
му історичному етапі це необхідна умова розвитку 
функцій і принципів реалізується в актах підго-
товки і проведення соціально- культурних програм 
і постійної предметної діяльності в колективах 
художньої самодіяльності, клубах за інтересами 
і аматорських об’єднаннях.

В історичному контексті єдність функцій 
і принципів, побудованих на загальносистемному 
принципі спадкоємності, стає базовою передумо-
вою розвитку теорії соціально- культурної діяль-
ності [9, с. 147].

Базисною схемою узгодження функцій і прин-
ципів є діяльність.

Провідним принципом, на наш погляд, стає 
принцип суспільно- цінної цільової спрямованості 
соціально- культурної діяльності. Цей принцип ви-
магає спрямувати всю виховну діяльність на го-
товність населення до участі в устрої суспільства, 
впровадження в його життя демократичних засад.

Цілеспрямованість в змісті і організації соці-
ально- культурної діяльності дозволяє визначити 
потреби, мотивацію, психологічні устремління, 
запити, дозвільні переваги. І вже на цій основі 
усвідомити всю систему поглядів на світ в ціло-
му, на ставлення людини до суспільства, природі, 
самому собі.
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Важливим принципом соціально- культурної 
діяльності є її цілісність у підході до всіх проце-
сів взаємодії різних видів, форм, методів, засобів 
діяльності. Цілісність самої соціально- культурної 
діяльності полягає в природних зв’язках інтелек-
туальної, практичної та емоційної складовими 
з суспільними потребами, суспільно значущи-
ми мотивами поведінки, оточуючими людьми. 
Все різноманіття зв’язків установ соціально- 
культурного типу дозволяє їм в своїх програ-
мах і в репертуарі творчих колективів формува-
ти в свідомості особистості єдину картину світу. 
Принцип цілісності в соціально- культурній діяль-
ності виражає об’єктивний зв’язок розвитку, ви-
ховання, формування і життя.

Наступний принцип називається гармонією 
інтелектуально- емоційного, емоційно- вольового 
і дієво- практичного в діяльності установ соці-
ально- культурного типу, який передбачає одно-
часно формування кожної особистості відповідно 
до суспільних потреб і вимог.

Принцип гармонії в соціально- культурній ді-
яльності полягає в тому, щоб забезпечити мож-
ливість прояву сутнісних сил всіх людей, що ма-
ють відношення до установ соціально- культурного 
типу. Цілісне прояв всіх сутнісних сил особистості 
в гармонії надає їй впевненість в тому, що само-
свідомість, що включає в себе ціннісні орієнтації, 
може стимулювати суперечливі впливу.

Принцип соціально- культурної діяльності роз-
витку самодіяльних засад в житті суспільства ви-
магає цілеспрямованого педагогічного процесу, 
в якому виражається ставлення до суспільного 
життя, педагогічного регулювання, підтримки ко-
рисних починань всіх суб’єктів установ соціально- 
культурного типу, заохочення їх корисної ініціа-
тиви, розвитку самостійності і творчості в усьому. 
Самодіяльність і ініціатива є не тільки засобом ор-
ганізації діяльності всіх структур установи, а й за-
безпечують успіх педагогічній спільноті [7, с. 158].

Принцип естетизації соціально- культурної 
діяльності дозволяє розвинути у всіх учасників 
будь-якого процесу високий художньо- естетичний 
смак, дізнатися на практиці справжню красу її 
ідеалів, показати естетичну картину людських 
відносин. Художньо- естетичний цикл вводить 
учасників художньої самодіяльності в чарівний 
світ мистецтва, що дозволяє проникнути в таїн-
ства краси людського тіла, таїнства збереження 
і розвитку краси. Сьогодні важливо затвердити 
красу будь-якої праці, ділових відносин пізнання, 
взаємодопомоги, спільної діяльності.

В установах соціально- культурного типу за-
датки, закладені в особистості природою, можуть 
бути розвинені, перетворені і перетворені в найріз-
номанітніші здібності, що дозволяють ефективно 
розвивати інтелектуальні, емоційні, фізичні сили 
особистості [8, с. 123].

Звідси випливає принцип провідної ролі 
соціально- культурної діяльності в розвитку сут-
нісних сил і обдарувань. Цей принцип вимагає 
від педагога постійної уваги до загального роз-
витку особистості, а потім його схильностей 
і обдарувань, принцип поєднання різних видів 
діяльності — пізнавальної та рекреаційної — 
для активізації та інтелектуально- вольових сил 
з спонуканням інтересу до справи. Становлення 
соціально значущої особистості проходить тільки 
в умовах подолання зовнішніх і внутрішніх пе-
решкод. Цьому сприяє ряд факторів: педагогічна 
підтримка; педагогічний супровід; вольовий на-
стрій; внутрішня поєднувана система ціннісних 
орієнтацій.

Принцип поєднання захоплення і залучення 
новизною справи, а також розвиток внутрішнього 
прагнення до радості подолання і самостверджен-
ня дозволяє подолати стійку систему протиріч, що 
зустрічаються в кожній життєвій ситуації.

Принцип обліку індивідуальних і вікових 
особливостей в соціально- культурній діяльно-
сті є основоположним. В установах соціально- 
культурного типу в усіх колективах художньої 
самодіяльності, клубах за інтересами та аматор-
ських об’єднаннях учасниками є представники 
різного віку та обох статей. Тому тут працюють 
педагоги- ентузіасти, які володіють цілісною ін-
дивідуальною культурою, покликані допомогти 
любителям художньої творчості осмислити своє 
місце в суспільстві і самоствердитися в своїй ін-
дивідуальності. Саме облік вікових та індивіду-
альних особливостей забезпечує одночасне ста-
новлення особистості індивідуальності з якостями 
одиничного, унікального, властивого людині.

Наступний принцип послідовності і система-
тичності в соціально- культурній діяльності обу-
мовлений впливом структурно- системного підхо-
ду в науці. Відповідно до цього передбачається 
матеріал, зібраний для підготовки і проведення 
соціально- культурних програм технологічно, 
представити в сценарії і режисерському задумі 
в чіткій структурі кожного епізоду. Системність 
і послідовність необхідні і в предметній діяльно-
сті: на заняттях в колективах художньої само-
діяльності, клубах за інтересами і аматорських 
об’єднаннях.

Значення принципу доступності в соціально- 
культурній діяльності велике і обумовлено харак-
тером аматорської діяльності. Якщо це не буде 
враховуватися в повсякденній діяльності, то буде 
відтік людей з установ соціально- культурного 
типу. Значить, треба індивідуально, просто і зро-
зуміло, з великою повагою будувати свої заняття, 
здійснювати підбір змісту навчання і виховання.

Висновки. Таким чином виходячи з усього ви-
щесказаного очевидно, що настав час для серйоз-
ного перегляду існуючих підходів до формування 
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соціально- культурної політики. У зв’язку з цим 
на передній план виходить проблема розробки її 
нових механізмів на всіх рівнях, що вимагає гли-
бокого і всебічного аналізу безлічі факторів, що 
відображають соціально- культурний потенціал ре-
гіону, пріоритетні напрямки соціально- культурної 
діяльності.

Визначено, що соціально- культурна діяльність 
державного рівня повинна бути: невід’ємною части-
ною всіх без винятку напрямів державної політи-
ки в цілому, відображаючи її духовно- ціннісний 
і морально- нормативний аспекти; найважливішою 
складовою державної політики, яка в сучасних 
умовах може бути лише комплексною; утворювати 
власне соціально- культурну політику (у вузькому 
сенсі) як особливий напрям державної і суспіль-
ної діяльності зі стимулювання духовно- ціннісних 
і соціально- нормативних проявів особистості.

Сьогодні для розгляду функцій теорії соці-
ально- культурної діяльності необхідні нові дослі-
дження. Системоутворюючий характер функцій 
соціально- культурної діяльності дозволяє розгля-
дати їх як цілісну систему, де кожен структурний 
компонент має свою специфіку, незважаючи на 
спільність цілей.

Функції соціально- культурної діяльності не-
суть в собі сутнісну властивість, де елементи мо-
жуть лише замикати системність. Системність 
соціально- культурної діяльності — це наука, те-
орія, технологія, практика і освітній комплекс. 
Системність функцій соціально- культурної діяль-
ності з позицій теорії здатна забезпечити ціліс-
ність теорії і суспільної практики.

Всі проаналізовані вище принципи як найваж-
ливіші структурні компоненти теорії соціально- 
культурної діяльності спираються на фундамен-
тальну теорію психології і педагогіки, що полягає 
у визнанні динаміки міжфункціональних зв’язків 
свідомості. Ця теорія становить сутнісну основу 
структури особистості.

Таким чином, принципи соціально- культурної 
діяльності є закономірностями, що відображають 
реальні залежності і зв’язки між педагогічними 
явищами, що є фундаментом подальшого розвитку 
теорії. Оскільки принципи соціально- культурної 
діяльності знаходяться в динаміці як відображен-
ня розвитку життя, зміна характеру суспільних 
відносин, досягнення науки і педагогічної прак-
тики, то і принципи відповідним чином будуть 
слідувати цьому процесу.
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