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ВСТУП 

 

Наукові дослідження базуються на досягненнях науки. Невипадково 

кожна стаття, брошура, книга включає в себе посилання на попередні 

дослідження. Доповідь, реферат, дисертація тощо також мають містити огляд 

літератури за темою. Пошук, обробка та аналіз опублікованих джерел дають 

змогу виявити рівень дослідженості конкретної теми, створити список 

використаних джерел. Для цього доцільно використовувати бібліографічні 

покажчики. 

Бібліографічний покажчик з навчальної дисципліни «Теоретико-

прикладні проблеми державного управління» підготовлено на основі матеріалів 

із державного управління та інших суміжних наук, виданих з 1970 по 2017 

роки. Він є корисним для підготовки наукових статей, тез доповідей, курсових 

та конкурсних та інших наукових робіт, рефератів, доповідей на семінарські 

заняття. Усього до покажчика включено понад 600 бібліографічних джерел. 

Метою цього наукового видання є ознайомлення студентів, слухачів, 

курсантів, аспірантів та науково-педагогічних з нормативно-правовими актами 

та останніми науковими дослідженнями, які сприяють формуванню базових 

знань з теоретичних і практичних питань державотворення, державоуправління 

та правотворення. 

До видання зібрані, проаналізовані і систематизовані такі бібліографічні 

описи джерел, як: Конституція та інші нормативно-правові акти з урахуванням 

останніх законодавчих змін, монографії, статті наукових фахових видань, 

збірники матеріалів наукових та науково-практичних конференцій, семінарів та 

круглих столів, підручники, навчальні посібники, довідкові видання, словники, 

енциклопедії, дисертації та автореферати дисертацій, підготовлені та видані як 

в Україні, так і в інших державах. 

Матеріал розташовано за темами, а в межах теми прізвища авторів та 

назви публікацій – за алфавітом. Кожна тема містить докладний змістовний 

опис. 

Відомості про джерела, включені до бібліографічного покажчика, надані 

відповідно до вимог міжнародних і державного стандартів, зокрема: ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 

справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)», ДСТУ 3582-97 «Інформація та 

документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. 

Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая 

запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». 
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ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ІСТОРИЧНІ 

ОСНОВИ ЙОГО ПОХОДЖЕННЯ, ГЕНЕЗА ТЕОРІЇ ТА СУЧАСНІ 

ПІДХОДИ 

 

Управління як суспільне явище, створене людьми для врегулювання 

важливих суспільних відносин, складається з різноманітних елементів і 

взаємозв'язків та має багатогранний характер. Це виражається у тому, що в 

управлінні як суб'єктом, так і об'єктом управлінського впливу виступає людина.  

Усвідомлення особливої ролі людини в суспільних процесах, підвищення 

соціальної активності громадян зумовлюють доцільність розгляду управління 

як поєднання відносин та діяльності. Діяльність пов‘язана з відносинами, які 

виникають між учасниками процесу та з навколишнім середовищем на підставі 

певних інтересів. Стан цих відносин відображає цілі, функції, структуру, 

механізми, методи та технології управління. 

У рамках вивчення управління як суспільного процесу, що формувався 

протягом тривалого періоду, виділяють такі основні етапи його становлення в 

Україні: ІХ – перша половина XIV ст. – київсько-руський та галицько-

волинський період; середина XIV – XVII ст. – литовсько-руський та польський 

періоди; середина ХVІІ ст. – друга половина ХVІІ ст. – козацький період; кінець 

ХVІІІ ст. – 1917 р. – бездержавницький період; 1917-1920 рр. – період 

визвольних змагань українського народу; 1920-1991 рр. – радянський період; 

1991 р. – по цей час – період незалежності: відновлення, формування та 

утвердження незалежної Української держави. 

За характером діяльності суб'єктів, управління як соціальне явище можна 

поділити на: 

 державне управління, суб'єктом якого є держава та її органи; 

 самоврядне, або муніципальне управління, суб'єктом якого є органи 

місцевого самоврядування; 

 громадське управління, суб'єктом якого є органи громадських 

організацій, інших об'єднань громадян; 

 корпоративне управління, суб‘єктом якого є органи господарських 

товариств та об'єднань підприємств. 

Особливе місце у реалізації функцій та завдань держави належить 

державному управлінню. 

Протягом останнього сторіччя теорія і практика управління у світі набули 

високого розвитку, спираючись на підґрунтя, сформованих теорій і підходів 

державного управління, що представлені працями таких науковців як:              

Ф. Тейлор, Френк і Лілан Гілберт, Г. Гантт, Я. Гамільтон, Г. Грайкунас, 

Г.Емерсон, А.Рейлі, Г.Форд, Дж. Муні, А. Файоль, Л. Урвік, А.І. Гастєв,       

П.М. Керженцев, М.А. Вітке, О.Ф. Розмирович, О.О. Єрманський, К. Арджіріс, 

Р. Лайкерт, Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг, М.П. Фоллет, Е. Мейо, А. Маслоу та 

ін.  

Основними школами державного управління є: школа наукового 

управління, класична школа, школа людських відносин, біхевіористична школа, 
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школа науки управління, емпірична школа, школа соціальних систем, нова 

школа та школа організаційної поведінки. 

Державне управління – це самостійний вид діяльності держави, який має 

підзаконний, виконавчо-розпорядчий характер органів державної влади у 

відношенні до практичної реалізації функцій і завдань держави в процесі 

регулювання найважливіших сфер життєдіяльності, створення умов для 

реалізації громадянами їх прав і свобод. 

Сутність державного управління виражається у таких його елементах як: 

необхідність, суспільна обумовленість і цільова спрямованість. 

До ознак (рис) державного управління слід віднести:  

 наявність мети – впорядкування спільної діяльності через узгоджені 

індивідуальні дії учасників за допомогою впливу на їх поведінку; 

 загальнодержавний характер – охоплює найважливіші сторони 

життя держави й суспільства; 

 безпосередніми об’єктами є галузі економіки, соціально-культурного 

і адміністративно-політичного розвитку; 

 виконавчо-розпорядчий характер – кожен суб‘єкт управління 

наділяється певним обсягом прав, за допомогою яких досягається мета 

виконавчої діяльності; 

 організаційний зміст – в процесі виконання і розпорядження на 

різних рівнях організовується спільна діяльність людей; 

 підзаконний характер – органи державного управління виконують 

певні дії, зміст яких полягає у реалізації прямих приписів закону, обов‘язкових 

до виконання; 

 ієрархічність – наявність у органів, які здійснюють державне 

управління, системи нижчих, підпорядкованих їм інстанцій; 

 активний характер – цілеспрямований вплив суб‘єктів управління на 

об‘єкти управління; 

 безперервне здійснення – здатність суб‘єктів управління реагувати 

на усі зміни обстановки і постійно впливати на об‘єкти управління. 

Систему державного управління становлять:  

 суб'єкт управління (той, хто виконує функції керівництва);  

 об'єкт управління (те, на що спрямований вплив суб'єкта 

управління),  

 управлінський вплив (сукупність дій, методів, заходів, прийомів, за 

допомогою яких здійснюється вплив на об'єкт управлінської діяльності);  

 зворотні зв'язки (інформація для суб'єкта щодо результативності 

управлінського впливу на об'єкт). 

Державне управління здійснюється на підставі наступних принципів: 

 соціально-політичних (демократизм, законність, гласність, рівність 

усіх перед законом, рівноправність осіб, участь населення в управлінській 

діяльності, врахування громадської думки, об‘єктивність); 

 побудови апарату державного управління (галузеві, територіальні, 

функціональні); 

 функціонування апарату державного управління 
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(єдиноначальність, нормативність діяльності, поділ управлінської праці, 

колегіальність, відповідальність за прийняття рішень, оперативна 

самостійність). 

Зміст державного управління реалізується через низку функцій 

управління, які виконують завдання держави і суспільства шляхом владно-

організаційної діяльності у різних процесуальних формах. 

Методами державного управління є комплекс способів, прийомів і 

засобів цілеспрямованого впливу суб‘єктів управління (державної влади) на 

свідомість, волю і поведінку громадян. Методи державного управління 

поділяють на загальні та спеціальні. 

Загальні методи державного управління – це методи, що пов‘язані з 

розробленням, прийняттям і реалізацією державно-владних рішень, а також 

здійсненням правової і організаційної державно-управлінської діяльності.  

Загальні методи державного управління включають дві групи – прямого 

адміністративного і непрямого регулюючого впливу з боку органів державної 

влади на відповідні об‘єкти управління. До першої групи слід віднести такі 

методи правового регулювання як переконання, примус, а до другої – 

виховання, стимулювання, маніпуляції тощо. 

Спеціальні методи державного управління – це методи, що 

використовуються для забезпечення реалізації конкретних функцій або 

підфункцій державного управління. Виокремлюють такі основні групи 

спеціальних методів: адміністративні, соціально-політичні, економічні, 

науково-аналітичні та морально-етичні. 

 

Ключові поняття: 

управління, державне управління, сутність державного управління, зміст 

державного управління, специфіка державного управління, риси державного 

управління, ознаки державного управління, система державного управління, 

державне управління як наука, методологія державного управління, методи 

державного управління, загальні методи державного управління, спеціальні 

методи державного управління, адміністративні методи, соціально-політичні 

методи, економічні методи, науково-аналітичні методи, морально-етичні 

методи, переконання, заохочення, примус, стимулювання, маніпуляція, 

виховання, принципи державного управління, принцип цілеспрямованості, 

принцип урахування потреб та інтересів, принцип науковості, принцип 

системності, принцип взаємозалежності, принцип оптимального поєднання 

централізації і децентралізації управління, принцип єдиноначальності, принцип 

мотивації, школа наукового управління, класична (адміністративна) школа в 

управлінні, біхевіористична школа, школа науки управління, школа людських 

відносин, емпірична школа, школа соціальних систем, нова школа, школа 

організаційної поведінки, єдиновладдя, єдність напряму діяльності, 

підпорядкування особистих інтересів загальним, винагорода персоналу, 

централізація, ієрархія управління, стабільність складу персоналу, 

корпоративний дух, ініціатива. 
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ТЕМА 2. ДЕРЖАВА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

Держава – це суверенна політико-територіальна організація публічної 

влади, певних соціальних сил (класів, груп, усього народу), що має апарат 

управління і примусу, робить свої веління загальнообов‘язковими і вирішує як 

класові, так і загальносоціальні задачі. 

Державі притаманна низка ознак: 

 державний суверенітет – властивість державної влади, що полягає у 

самостійності, повноті, єдності та верховенстві у межах даної держави та 

незалежності зовні; 

 територія – наявність певної території, що визначається кордонами, 

які можуть бути морськими, сухопутними та повітряними, на яку поширюється 

влада держави, а закони мають загальнообов‘язкову силу; 

 населення – сукупність людей, що проживають на території певної 

держави і підпорядковуються державній владі; 

 наявність публічної влади – влада, що поширюється на всіх людей, 

які проживають на території держави;  

 наявність системи права – право і законодавство держави, без яких 

неможливо активно керувати суспільством, а також забезпечувати виконання 

прийнятих рішень; 

 наявність податкової системи – держава має систему оподаткування 

та фінансового контролю для формування загальнонаціонального бюджету, 

утримання державного апарату;  

 право на монопольне застосування примуса – можливість держави 

легально застосовувати примус не тільки до громадян, а й до людей, які 

перебувають на території даної держави.  

Держава як особлива форма організації суспільства, покликана 

представляти інтереси населення, забезпечувати, охороняти права і свободи 

людини, надавати простір її активності й творчості, виконувати різноманітні 

функції, які у тій чи іншій мірі пов‘язані з управлінням, та реалізуються через 

державний апарат, що має складну структуру. 

Виділяють наступні функції держави (виходячи із ступеня їх суттєвості і 

об‘єктивного характеру), на реалізацію яких спрямована система державного 

управління: 

 за об’єктами (сферами) діяльності держави – об’єктні (лінійні): 

внутрішні і зовнішні. Внутрішні функції держави: політична (спрямована 

на забезпечення народовладдя, розвиток форм та інститутів політичного 

плюралізму, врегулювання політичних конфліктів), економічна (спрямована на 

забезпечення нормального формування, функціонування та розвитку економіки 

країни, захист існуючих форм власності та створення умов для їх розвитку), 

соціальна (створення умов, які забезпечують нормальні умови життя людини, 

її вільний розвиток, створення рівних можливостей для усіх громадян у 

досягненні суспільного добробуту, соціальну захищеність особистості), 

екологічна (спрямована на забезпечення екологічного добробуту громадян і 

екологічної безпеки країни), культурна (спрямована на підняття культурного і 
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освітнього рівнів громадян, необхідних для цивілізованого суспільства, 

створення умов для їх участі в житті суспільства, користування відповідними 

культурними і науковими досягненнями, забезпечення науково-технічного 

розвитку суспільства); зовнішні: оборонна (захист цілісності і недоторканності 

власної території, виконання міжнародних зобов'язань, застосування у разі 

необхідності для розв'язання міжнародних конфліктів збройних сил), 

зовнішньополітична, зовнішньоекономічна, зовнішньокультурна 

(гуманітарна); 

 за способами діяльності держави – технологічні (владні, 

процесуальні, організаційні): законодавча (правотворча), виконавча, судова; 

 за тривалістю дії (за умовами діяльності держави): постійні, 

тимчасові; 

 за суб’єктами діяльності: загальнодержавні, функції суб‘єктів 

федерації (у федеративних державах), функції органів державної влади тощо. 

Державне управління розглядається як діяльність органів усіх гілок 

державної влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації ними 

делегованих державою повноважень з метою вдосконалення суспільної системи 

відповідно до публічних інтересів. 

Об’єктом державного управління виступають ті суспільні відносини, 

види діяльності й соціальні ролі, які безпосередньо пов‘язані з відтворенням 

матеріальних, духовних та соціальних умов життєдіяльності людей.  

Ознаками державного управління є: 

 наявність мети – впорядкування спільної діяльності через узгоджені 

індивідуальні дії учасників за допомогою впливу на їх поведінку; 

 загальнодержавний характер – охоплює найважливіші сторони 

життя держави й суспільства; 

 безпосередніми об’єктами є галузі економіки, соціально-культурного 

і адміністративно-політичного розвитку; 

 виконавчо-розпорядчий характер – кожен суб‘єкт управління 

наділяється певним обсягом прав, за допомогою яких досягається мета 

виконавчої діяльності; 

 підзаконний характер – органи державного управління виконують 

певні дії, зміст яких полягає у реалізації прямих приписів закону, обов‘язкових 

до виконання; 

 організаційний зміст – організація спільної діяльності людей у 

процесі виконання і розпорядництва на різних рівнях; 

 ієрархічність – наявність у органів, які здійснюють державне 

управління, системи нижчих, підпорядкованих їм інстанцій; 

 активний характер – цілеспрямований вплив суб‘єктів управління на 

об‘єкти управління; 

 безперервне здійснення – здатність суб‘єктів управління реагувати 

на усі зміни обстановки і постійно впливати на об‘єкти управління. 

Функції державного управління – це напрями спеціалізованої діяльності 

виконавчої влади, що характеризується певною самостійністю, однорідністю, 

стабільністю владно-організуючого впливу суб'єкта управління на об'єкт. 
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У науці існує досить багато ознак за якими класифікують функції 

державного управління, проте найбільш поширеною класифікацією є їх 

розподіл за цільовою спрямованістю та характером виконуваних завдань: 

o загальні функції – притаманні будь-якому управлінню 

(прогнозування, планування, організація, регулювання, координація, облік та 

контроль);  

o спеціальні функції – характеризують особливості конкретного 

суб'єкта чи об'єкта управління, передусім сферами управління (політико-

адміністративні, що забезпечують функціонування державного механізму та 

стабільність конституційно встановлених суспільних відносин; економічні, які 

уособлюють господарсько-організаційну діяльність держави; соціальні, що 

покликані реалізовувати державну соціальну політику; гуманітарні – 

спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку духовно-

інтелектуальної сфери); 

o допоміжні функції – сприяють процесам реалізації загальних та 

спеціальних функцій державного управління (управління персоналом, 

бюджетна функція, юридично-судова функція, діловодство, зв‘язки з 

громадськістю та ін.). 

Цілі державного управління – це відображення суспільних потреб та 

інтересів. 

Різновидами цілей державного управління є: 

 суспільно-політичні – залучення в управління всіх політичних сил 

країни, удосконалення державних і громадських структур; 

 соціально-економічні – досягнення економічного добробуту через 

побудову та підтримку системи економічних відносин; 

 організаційно-правові – формування правової системи, за допомогою 

якої реалізуються основні функції та завдання держави; 

 виробничо-забезпечувальні – захист прав і свобод громадян, 

забезпечення громадського порядку і безпеки, необхідного рівня добробуту, 

створення і підтримання виробничої активності керованих об'єктів; 

 духовні – відновлення духовних і культурних цінностей; 

 інформаційно-роз'яснювальні – відпрацювання знань, мотивів і 

стимулів, що сприяють практичному здійсненню комплексу цілей, та 

забезпечення необхідною інформацією. 

 

Ключові поняття: 

держава, ознаки держави, територія, населення, суверенітет, публічна влада, 

система права, податкова система, примус, суспільство, політичне 

суспільство, громадянське суспільство функції держави, соціальна функція, 

політична функція, економічна функція, екологічна функція, патріотична 

функція, ідеологічна функція, правова функція, зовнішня функція, управління, 

державне управління, функції державного управління, цілі державного 

управління, суспільно-політичні цілі державного управління, організаційно-

правові цілі державного управління, виробничо-забезпечувальні цілі державного 

управління, соціально-економічні цілі державного управління, духовні цілі 
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державного управління, інформаційно-роз'яснювальні цілі державного 

управління, стратегія, тактика, ознаки державного управління, властивості 

державного управління, об’єкт державного управління, суб’єкт державного 

управління, форми держави, форма правління, форма адміністративно-

територіального державного устрою, форма політико-правового режиму, 

організація управління, державна політика, галузеве управління, регіональне 

управління, державна влада, державний апарат, орган державної влади, 

легітимність, легальність, місцеве самоврядування, державний службовець, 

посадова особа. 
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ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ 

В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 

Структура управління – це система стійких зв'язків між суб'єктами і 

об'єктами управління державної організації, що здійснюються в конкретних 

організаційних формах, забезпечують цілісність управління і його відповідність 

самому собі. 

Структура управління державними установами і організаціями 

передбачає організаційне упорядкування, формування організаційної структури 

та здійснення безпосереднього внутрішньоорганізаційного управління, через 

реалізацію функцій планування, організації, мотивації, контролю, координації. 

Організаційна структура управління через упорядкування 

взаємозв'язків між елементами системи визначає поділ праці і службові зв'язки 

між структурними підрозділами і працівниками управлінського апарату щодо 

підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень. 

Основним елементом організаційної структури управління є орган 

державної влади, пов‘язаний із формуванням і здійснення державно-

управлінських функцій, який є одиничною структурою влади, формально 

створеною державою для здійснення закріплених за нею її цілей і функцій.  

Разом з цим, елементом, який формує організаційну структуру 

управління, є організаційні зв’язки між суб‘єктами та об‘єктами управління. 

Виокремлюють три види зв’язків в організаційній структурі державного 

управління:  

 субординаційні (впорядкування зверху-донизу, від керуючого до 

підлеглого);  

 координаційні (впорядкування на одному рівні, між двома і більше 

суб‘єктами, не є винятком те, що вони можуть перебувати на різних рівнях в 

ієрархічно побудованій системі управління);  

 реординаційні (знизу-вгору, від підлеглого до керуючого). 

Основними вимогами організаційної структури управління є: 

мінімальна кількість управлінських зв‘язків та усунення елементів дублювання, 

оперативність і гнучкість у роботі.  

Побудова організаційної структури державного управління, формується 

під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх об‘єктивних та суб‘єктивних 

факторів, а саме: форми держави, функцій держави, цілей і функцій державного 

управління, демократизму і стилю державного управління, державної політики, 

стану і розміщення об‘єктів управління, компетентності управлінських кадрів, 

інформаційного забезпечення державного управління. 

Організаційні структури управління відзначаються великою 

різноманітністю форм. У практиці управління широко застосовуються 

структури управління, які мають назву ієрархічних або бюрократичних. 

Характерним для ієрархічної форми організаційної структури управління 

є: вплив вищих ланок на нижчі ланки через виділення ресурсів; забезпечення 

оптимального співвідношенням централізації та децентралізації управління; 
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делегування повноважень (повне делегування – підлеглий виконує роботу та 

несе відповідальність за неї, керівник не залучений до роботи, обмежене 

делегування – підлеглий виконує роботу та разом з керівником несе 

відповідальність за неї, нульове делегування – підлеглий виконує роботу, але 

відповідальність за неї несе керівник, делегування навпаки – підлеглий 

перекладає роботу на керівника). 

Організаційні структури управління поділяють на: лінійні, функціональні 

та комбіновані. 

Лінійна організаційна структура управління — найпростіший тип 

структури управління за якого суб‘єкт, що здійснює керівництво 

підприємством (організацією) виконує всі адміністративні та спеціальні функції 

управління (планування, організація, мотивація, контроль). До переваг 

структури лінійного типу управління слід віднести: єдність та чіткість 

упорядкування; оперативність у прийнятті рішень; узгодженість дій керованих 

осіб; високий ступінь відповідальності керівника за результати діяльності 

підпорядкованого йому колективу; особиста відповідальність керівника за 

кінцевий результат роботи. Така організаційна структура управління 

застосовується переважно в управлінні малими підприємствами, а також у 

підрозділах апарату. 

Функціональна організаційна структура управління – тип структури 

управління за якого між окремими підрозділами апарату управління 

встановлюється поділ функцій управління. За цією організаційною структурою 

управління функціональні підрозділи мають право надавати розпорядження і 

вказівки, у межах своєї компетенції, нижчестоящим підрозділам, та рішення за 

загальними питаннями часто приймаються колективно. Функціональна 

організаційна структура управління забезпечує більш компетентне керівництво 

у кожному підрозділі управління, а також збільшує якість роботи. Організаційні 

структури управління такого типу часто застосовується в управлінні 

підприємствами середніх розмірів. 

Комбінована (лінійно-функціональна) організаційна структура 

управління – тип структури управління, який поєднує у собі риси лінійної та 

функціональної організаційних структур управляння, та спирається на розподіл 

повноважень і відповідальності між суб‘єктами управлінської діяльності за 

функціями управління і прийняття рішень по вертикалі. Така організаційна 

структура управління передбачає, що будь-які накази, розпорядження, вказівки, 

що підлягають обов‘язковому виконанню, підлеглі отримують лише від своїх 

безпосередніх лінійних керівників, які не є підпорядкованими керівникам 

функціональних відділів апарату управління. Завдяки своїй ієрархічній будові, 

вказана організаційна структура управління забезпечує оперативну реалізацію 

управлінських рішень, сприяє підвищенню ефективності роботи усіх 

функціональних підрозділів, та вона є притаманною великим підприємствам 

різних форм власності. 
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ТЕМА 4. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЦЕСОМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС 

 

Процес інтеграції України до ЄС у сфері державного управління 

регламентується наступними нормативно-правовими актами:  

 Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і 

доповненнями); 

 Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 

2004 року;  

 Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16 вересня 

2014 року;  

 Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року (зі змінами і 

доповненнями);  

 Указ Президента України «Про систему підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців» від 30 травня 1995 року;  

 Указ Президента України «Про Національну раду з питань адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 

2004 року;  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми 

розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки» від 08 червня 2004 року;  

 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо 

реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до 

Європейського Союзу в 2004 році» від 4 березня 2004 року та ін. 

Європейський Союз (ЄС) — це економічний та політичний союз держав-

членів, які розташовані переважно на території Європи, існує на підставі 

Договору про Європейський Союз, підписаний 7 лютого 1992 року та набрав 

чинності 1 листопада 1993 року. ЄС було започатковано з часу утворення 

Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної 

спільноти, засновані в 1951 та 1958 роках. ЄС здійснює свою діяльність через 

систему інституцій та спільно узгоджених рішень держав-членів. До інституцій 

ЄС належать: Європейський Парламент, Європейська Рада, Рада 

Європейського Союзу, Європейська Комісія, Суд Європейського Союзу, 

Європейський суд аудиторів та Європейський центральний банк.  

Європейський парламент — це найвищий представницький орган влади 

ЄС, який обирається членами ЄС шляхом загального прямого голосування 

строком на 5 років, що спільно з Радою Європейського Союзу  і Європейською 

Комісією виконує законодавчі функції. 

Європейська Рада – це вищий політичний орган ЄС, до складу якого 

входять глави країн-членів ЄС і (або) урядів країн-членів ЄС, що очолюють 

виконавчу гілку влади, а також голови Європейської Комісії. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Економічний_і_монетарний_союз_Європейського_Союзу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Політичний_устрій_Європейського_Союзу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_Європейського_Союзу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_Європейського_Союзу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Маастрихтський_договір
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_спільнота_з_вугілля_та_сталі
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_економічна_спільнота
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_економічна_спільнота
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_Парламент
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_Рада
https://uk.wikipedia.org/wiki/Рада_Європейського_Союзу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Рада_Європейського_Союзу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_Комісія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Суд_Європейського_Союзу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_суд_аудиторів
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_центральний_банк
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_Союз
https://uk.wikipedia.org/wiki/Громадянство_Європейського_Союзу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Громадянство_Європейського_Союзу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Громадянство_Європейського_Союзу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Рада_Європейського_Союзу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Рада_Європейського_Союзу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Рада_Європейського_Союзу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_Комісія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_Комісія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_Рада
https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейский_союз
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Рада Європейського Союзу – це інституція ЄС, головний орган в 

ухваленні рішень, який координує економічну політику ЄС та відіграє 

центральну роль у зовнішній політиці, до складу якого входить по одному 

міністру з кожної країни-члена ЄС. 

Європейська Комісія – це орган виконавчої влади, являє собою єдину 

інституцією ЄС, наділену правом ініціювати законопроекти, забезпечувати 

виконання бюджету реалізовувати політику ЄС у різних сферах, керувати 

програмами ЄС, представляти його у міжнародних переговорах та 

забезпечувати виконання договорів ЄС. 

Суд Європейського Союзу (Європейський суд, Суд справедливості) — це 

інституція, що представляє судову владу ЄС, яка включає:  

 Європейський Суд справедливості (найвища ланка судової системи 

ЄС, розглядає справи направлені від національних судів); 

 Загальний Суд (розглядає справи щодо фізичних і юридичних осіб, а 

також справи щодо урядовців ЄС);  

 Трибунал у справах публічної служби (розглядає справи, що 

стосуються ЄС та його співробітників). 

Європейський суд аудиторів – це інституція ЄС, призначенням якої є 

перевірка законності, відповідності прибутків і видатків ЄС бюджету та 

перевірка управління фінансами. 

Європейський центральний банк – це інституція ЄС, яка є частиною 

Європейської системи центральних банків, здійснює контроль монетарної 

політики і підтримку цінової стабільності. 

Маастрихтський договір (договір про Європейський Союз) – це угода, 

укладена 7 лютого 1992 року в м. Маастрихт (Нідерланди) між членами 

Європейської спільноти, набрала чинності 1 листопада 1993 року, у результаті 

якої було створено Європейський Союз.  

Лісабонський договір (Лісабонський договір про внесення змін до 

Договору про Європейський Союз та Договору про заснування Європейського 

Співтовариства) – це угода ЄС, підписана 13 грудня 2007 року, набрав чинності 

1 грудня 2009 року, в основу якої покладено внесення змін до європейської 

конституції, що не вступила у силу, а також внесення змін у попередні 

установчі договори для реформування інституційної структури, системи 

прийняття рішень і засад функціонування ЄС. 

Європейська інтеграція (Євроінтеграція) — це процес взаємодії між 

соціальними, економічними та політичними інститутами держав Європи, з 

метою досягнення спільних цілей та завдань. 

Функціонування ЄС здійснюється на таких основних принципах: 

 єдиної правосуб‘єктності,  

 наділення повноваженнями,  

 поділу компетенції,  

 субсидіарності,  

 пропорційності,  

 сумлінної співпраці,  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Рада_Європейського_Союзу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_Комісія
https://uk.wikipedia.org/wiki/ЄС
https://uk.wikipedia.org/wiki/ЄС
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_Союз
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_лютого
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/Маастрихт
https://uk.wikipedia.org/wiki/Нідерланди
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_спільнота
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_листопада
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
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 інституційної рівноваги. 

 Євроінтеграція для України сьогодні є головним чинником 

стимулювання соціально-економічного, політичного та культурного розвитку 

налагодження регіонального співробітництва в окремих галузях суспільного 

життя, і головною мірою співпраця з ЄС сприяє реалізації стратегічно важливих 

завдань оптимізації системи державного управління. На сьогодні для України 

важливим є не стільки сам процес вступу до ЄС, як підготовка вступу до нього, 

оскільки в цьому плані держава має відповідати окремим стандартам, і з цією 

метою вона повинна провести системне реформування суспільного життя, 

зокрема у сфері державного управління. 

Головним інструментом євроінтеграції є внутрішні перетворення, їхній 

зміст визначають три вектори:  

 політичний (розвиток демократичних інститутів для забезпечення 

верховенства права, свободи ЗМІ, дотримання прав людини тощо);  

 економічний (створення конкурентоспроможної ринкової економіки); 

 правовий (адаптація українського законодавства до законодавства 

ЄС). 

Тривалий підготовчий період перетворив весь комплекс відносин 

«Україна — ЄС» на стрижень стратегії економічного та соціального розвитку 

нашої держави. Саме меті європейської інтеграції України нині підпорядковані 

інституційні перетворення, вся політика внутрішніх реформ. 

Державними органами управління в Україні, перед якими стоїть 

завдання розвитку партнерства та співробітництва між Україною та 

Європейськими Співтовариствами є: Верховна Рада України, що визначає 

засади внутрішньої і зовнішньої політики – утворено Комітет з питань 

європейської інтеграції та Комітет у закордонних справах; Президент України, 

що здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, 

керівництво Стратегією інтеграції України до ЄС, бере участь у Саміті Україна 

– ЄС; Кабінет Міністрів України, що забезпечує реалізацію внутрішньої і 

зовнішньої політики держави, організовує і забезпечує провадження 

зовнішньоекономічної діяльності, забезпечує реалізацію Стратегії інтеграції 

України до ЄС; Прем‘єр-міністр України являється головою Української 

частини Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС, Координаційної 

ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС та ін.  

Особливе значення у сфері євроінтеграції належить Міністерству 

закордонних справ, що приймає участь у формуванні та реалізації державної 

політики, спрямованої на інтеграцію України у європейський політичний, 

економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС; Міністерству 

юстиції, що є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС; 

Міністерству внутрішніх справ України та Міністерству економічного розвитку 

і торгівлі та ін. 

Враховуючи стратегічні завдання України у зовнішньоекономічній 

політиці, неминучим є комплекс системних змін та створення реальних 

передумов для вступу України до Європейського Союзу. Такі зміни, перш за 
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все, стосуються системи державного управління та державної служби.  

Важливою проблемою для системи державного управління України є 

відсутність ефективних механізмів публічності інтеграційної політики. В 

європейському законодавстві не існує однозначних та жорстких норм, які 

визначають модель державного управління, що має бути в країнах, які прагнуть 

стати членом ЄС, однак є загальноприйняті принципи моделі управління, а 

саме:  

 надійність;  

 прогнозованість;  

 відкритість;  

 прозорість;  

 відповідальність;  

 результативність; 

 ефективність надання державних послуг.  

Важливе значення для інтеграції України в системі державного 

управління полягає у необхідності її проведення з дотриманням 

вищезазначених принципів, а це, вимагає вирішення цілої низки проблем: 

розмежування політичних і адміністративних посад; підвищення ефективності 

системи управління державною службою; вдосконалення механізму 

проходження державної служби та ін.  

Отже, стратегічними завданнями у процесі інтеграції України до ЄС є 

активний перехід на сучасні європейські методи роботи, сприяння розвитку 

міжвідомчої взаємодії на горизонтальному рівні, розширення повноважень 

середньої та нижньої управлінських ланок у сфері обміну інформацією, 

заохочення ініціативності, глибокої продуманості пропозицій і бачення 

кінцевих результатів їхньої реалізації, вивчення та трансляція корисного 

досвіду інших європейських країн у сфері державного управління.  

Успіх на шляху просування України цим курсом та надання відносинам 

«Україна — ЄС» якісно нового статусу залежатиме від: здійснення 

послідовного та виваженого реформування економічної і соціальної сфер; 

ефективності процесу наближення законодавства України до законодавства ЄС; 

реалізації положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і 

ЄС та його членами.  

Не менш важливими є сприяння розвитку торгівлі та інвестицій, 

забезпечення підґрунтя для взаємовигідного економічного, соціального, 

фінансового, громадського, науково-технологічного та культурного 

співробітництва, а також підтримки зусиль України щодо зміцнення демократії, 

розвитку її економіки та завершення переходу до ринкової економіки. 
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ТЕМА 5. ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА ДЕРЖАВНО-ВЛАДНІ ВІДНОСИНИ 

 

Державна влада – це вид публічної політичної влади, що здійснюється 

державою та її органами, здатність держави підпорядковувати своїй волі 

поведінку людей та діяльність об'єднань, що знаходяться на її території. 

Ознаками державної влади є: 

 суверенітет державної влади;  

 легальність – нормативність, здатність втілюватися в нормах права, 

обмежуватися законом, функціонувати в рамках права; 

 легітимність – прийняття населенням країни законної влади, а також 

визнання її права управляти соціальними процесами, готовність їй підкорятися; 

 єдність державної влади; 

 поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову; 

 спирання на примус. 

Основоположними принципами державної влади є: 

 принцип суверенітету, що означає верховенство і незалежність 

державної влади; 

 принцип законності, що має обов‘язкове значення для всіх видів та 

рівнів влади, для всіх державних органів, посадових осіб і полягає у 

неухильному дотриманні ними норм Конституції, законів та інших 

нормативних правових актів; 

 принципи виборності та призначення, які визначають процес 

формування влади; 

 принципи розділення і з'єднання влади, які розглядаються в різні 

історичні періоди як способи раціональної організації державної влади; 

 принципи єдиноначальності та колегіальності, що відображають 

специфіку тієї чи іншої гілки влади і допомагають оперативно та відповідально 

вирішувати питання; 

 принцип ієрархічності, супідрядність, що відображає специфіку 

державної влади як єдиної цілісної системи, здатної реалізовувати свої рішення 

у життя; 

 принцип професіоналізму, що означає наявність системи підготовки 

кадрів, їх стабільність і своєчасне просування по службі, контроль за 

відповідністю рівня професійних знань і навичок займаній посаді. 

Однією з фундаментальних характеристик влади, яка свідчить про те, що 

суспільство добровільно приймає (або не приймає) існуючу державну владу є 

легітимність. 

Легітимація державної влади є специфічним, динамічно змінюваним, 

соціально значущим та внормованим порядком взаємовідносин між владою і 

суспільством, який ґрунтується на визнанні громадянами державної влади. 

Влада вважається легітимною, якщо її дії узгоджуються з уявленнями громадян 

про справедливість, законність та доцільність.  

Загальноприйнятими типами легітимного панування у державі є: 

раціонально-правовий (демократичний), традиційний та харизматичний. 
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Раціонально-правовий (демократичний) тип легітимності 

характерний для демократичних держав, ґрунтується на визнанні юридичних 

норм, конституції, які регулюють відносини управління та підпорядкування. 

Раціонально-правова легітимність передбачає суворе дотримання законів усіма 

структурами суспільства, в тому числі і державними органами, доступ до 

політичних інститутів всім верствам населення, довіра громадян до устрою 

держави, а не до окремих лідерів, підпорядкування законам, а не особистості 

керівника. 

Традиційний тип легітимності заснований на авторитеті традицій і 

звичаїв. Влада цього типу встановлюється відповідно до традицій і звичаїв та 

ними ж обмежується. Підвладні сприймають владу як належну тому, що так 

було завжди, вони звикли підкорятися владі й вірять у її непорушність.  

Харизматичний тип легітимності ґрунтується на вірі у виняткові 

якості керівника, дані йому зверху — Богом або Природою. Харизматична 

легітимність базується на вірі і на емоційному, особовому відношенні вождя і 

маси. Цей тип організації політичної влади набуває широкого поширення в 

періоди революційних змін, особливо на Сході і в Східній Європі, де нова влада 

не може спиратися на авторитет традицій або демократично вираженої волі 

більшості. 

Юридичним виразом легітимності влади є її легальність – 

нормативність, здатність втілюватися в нормах права, обмежуватися законом, 

функціонувати в рамках законності.  

Легалізація державної влади – це порядок обрання, формування та 

функціонування органів державної влади згідно із встановленими нормами 

права, здійснення влади відповідно до обсягу повноважень, наданих законом.  

За звичайних умов легалізація державної влади здійснюється 

конституційним шляхом, особливо якщо Конституція приймається на 

референдумі: вважається, що цим шляхом народ конституційно здійснює 

установчу владу – посилює основи суспільного й державного ладу. Легалізація 

може здійснюватися, шляхом прийняття Конституції обраними народом 

установчими зборами, або парламентом.  

Державні органи набувають властивість легітимності по-різному. 

Представницькі органи стають легітимними на основі проведення 

передбачених і регламентованих законом виборів. Ці органи отримують владні 

повноваження безпосередньо від першоджерела влади. Органи управління 

набувають легітимності шляхом конкурсного відбору, призначення їх 

представницькими органами і в порядку, передбаченому законом. 

Нелегітимна влада визнається узурпованою. Узурпація – це насильницьке 

протизаконне захоплення влади будь-якою особою або групою осіб, а також 

привласнення чужих владних повноважень. 

З урахуванням географічних факторів, національного складу населення, 

державного устрою, державного режиму країни, найпоширенішими сучасними 

моделями систем державних органів у світі є централізовано-сегментна та 

моноцефальна. 

Централізовано-сегментна система державних органів побудована за 
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принципом розподілу влади. За цією системою органами державної влади є 

центральні органи, які діють у масштабі всієї країни (глава держави, парламент, 

уряд), а також їхні представники на місцях (голови місцевих державних 

адміністрацій та ін.). Ця система складається з кількох видів органів, які 

формуються специфічними засобами, мають власну компетенцію і особливості 

формування. Принцип розподілу влади визначає сегментність даної системи, 

проте це не розрізнений набір елементів. Органи держави об'єднані загальними 

завданнями, метою управління суспільством, методами управління, які мають 

загальні принципи. Органи цієї моделі зазвичай класифікуються за трьома 

гілками, кожна з яких у свою чергу є певною системою – органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади.  

Моноцефальна система державних органів побудована за принципом 

єдності державної влади від верху до низу. Очолює таку систему один орган чи 

посадова особа, наділені всією повнотою влади, які у свою чергу наділяють 

певними повноваженнями всі інші органи. Характерною рисою цієї системи є 

вертикальна підпорядкованість. При цьому згадана модель такої системи 

пов'язана з однопартійністю, з відмовою від політичного плюралізму, 

гіпертрофуванням ролі держави, яка "зверху" наділяє громадян правами і 

свободами. Система державних органів цієї моделі складалася з органів 

державної влади, державного управління, суду, прокуратури, системи 

народного контролю. Така система організації державних органів протягом 

багатьох років існувала в колишніх соціалістичних країнах завдяки 

марксистсько-ленінській ідеї повновладдя представницьких органів типу рад, 

які від вищих органів до низової ланки розглядалися як єдині органи державної 

влади, а не місцевого самоврядування. Всі інші органи держави наділялися 

своїми повноваженнями безпосередньо або опосередковано від останніх.  

Конституційно-правова концепція України виходила із необхідності 

впровадження централізовано-сегментної системи державних органів як 

найбільш прогресивної. Тому види центральних і місцевих органів в Україні 

визначаються на основі принципів, закладених у згаданій системі. Державні 

органи України становлять єдину систему центральних органів, склад якої 

об'єктивно випливає з принципу єдності державної влади в Україні. 

Структурними елементами державної влади є:  

 суб’єкт влади; 

 об’єкт влади; 

 державно-владні відносини. 

Окреме значення мають форми, методи та способи державно-владної 

діяльності; конституційно-правові норми, що її регламентують; система 

державних інституцій, які здійснюють владний вплив, забезпечують реальне 

управління в процесі державно-владних відносин. Сукупність вищевказаних 

елементів, за допомогою яких здійснюється влада, утворює механізм реалізації 

державної влади. Функціонування такого механізму здійснюється за 

допомогою наявності цілісної та внутрішньо впорядкованої системи органів 

державної влади та посадових осіб, на які покладено відповідні функції 

здійснення державно-владної діяльності. 
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Статтею 6 Конституції України визначено, що державна влада в Україні 

здійснюється на засадах її поділу на:  

 законодавчу (виборна, колегіальна влада, що здійснюється вищим 

законодавчим органом та іншими законодавчими органами); 

 виконавчу (похідна від законодавчої влади, носить підзаконний 

характер, здійснюється вищою посадовою особою, урядом і його органами на 

місцях); 

 судову (призначена для відправлення правосуддя).  

Структурними елементами конституційного статусу органів державної 

влади є: 

 конституційні принципи формування, організації та діяльності 

органів державної влади;  

 компетенція державних органів;  

 організаційна структура органів державної влади;  

 форми і методи діяльності органів державної влади.  

Державний орган – це структурно відокремлена, внутрішньо 

організована, юридично оформлена частина державного апарату, що є 

колективом громадян (громадянином), має державно-владні повноваження та 

необхідні правові, матеріально-фінансові засоби для реалізації завдань і 

функцій держави, використовує правові й організаційні форми та методи 

діяльності. 

Ознаками державного органу є: 

 структурна відокремленість; 

 внутрішня організованість; 

 юридична оформленість; 

 наявність державно-владних повноважень; 

 наявність правових, матеріально-фінансових засобів; 

 спрямованість на реалізацію завдань і функцій держави; 

 використання правових та організаційних форм і методів діяльності.  

Спільним для всіх державних органів є те, що вони мають властиві їм 

повноваження, обсяг і характер яких залежить від цілей та завдань кожного із 

них і визначаються відповідними законодавчими актами. 

Державні органи доцільно класифікувати за наступними критеріями: 

 за принципом поділу державної влади: законодавчі, виконавчі, 

судові, контрольні (контрольно-наглядові) державні органи; 

 за характером і змістом діяльності: представницькі органи (органи 

законодавчої влади, глава держави), органи виконавчої влади, правоохоронні 

органи, судові органи та контрольно-наглядові органи держави; 

 за способом (формою) створення: первинні та похідні (вторинні) або 

виборні та призначувані державні органи; 

 за часом функціонування: постійні та тимчасові державні органи; 

 за кількісним складом: колегіальні та одноособові державні органи; 

 за способом прийняття рішень: єдиноначальні та колегіальні 

державні органи; 

 за широтою компетенції: органи загальної та спеціальної 
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компетенції; 

 за територіальною ознакою, тобто за територією, на яку 

поширюються повноваження: загальнодержавні (центральні) та місцеві 

(локальні) державні органи; 

 за правовими формами діяльності: правотворчі, правозастосовчі, 

правоохоронні, контрольно-наглядові та установчі державні органи. 

Застосування різних класифікаційних критеріїв дозволяє отримати 

всебічну та цілісну характеристику системи державних органів, зрозуміти 

специфіку їх практичної діяльності. 

Отже, найважливіше призначення кожної держави полягає в тому, щоб 

керувати суспільними справами. Сутність державної влади полягає в тому, що, 

відображаючи загальну волю громадян, вона справляє цілеспрямованому 

впливу на все суспільство. Втілення державної влади в діяльність державних 

органів через такі засоби її здійснення, як політика, адміністративні акти, 

правові норми, економічне стимулювання, ідеологічний вплив, способи 

примусу, забезпечує функціонування державно-владного механізму. 
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ТЕМА 6. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

З моменту прийняття Конституції України 1996 року, система органів 

держави зазнала істотних змін, насамперед, через закріплення демократичного 

принципу поділу державної влади на три гілки та створення нових державних 

інституцій – Конституційного Суду України, Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини тощо. Але трансформаційні процеси в сучасній системі 

органів держави тривають, що пов‘язано із суттєвими змінами в ній, зокрема в 

частині перерозподілу повноважень між її елементами.  

Відповідно до статті 6 Конституції України державна влада в Україні 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 

Концепція поділу влади спрямована, насамперед, на забезпечення демократії в 

державному апараті, на встановлення взаємного контролю влади, на 

запобігання виникненню авторитаризму тощо. 

Законодавча влада – це галузь (гілка) державної влади, делегована 

народом своїм представникам у парламенті, що надає їм виключне право 

приймати закони.  

Парламент – єдиний представницький орган народу і єдиний 

законодавчий орган, який цілком або частково створює інші вищі органи 

держави, визначає основи внутрішньої і зовнішньої політики держави і бере 

участь у її здійсненні, контролює діяльність інших вищих органів і посадових 

осіб. 

Загальними функціями парламенту є: 

 представницька – обов'язок представляти інтереси народу, його різні 

верстви за допомогою депутатського корпусу; 

 законодавча – видання законів (основна діяльність, що має 

юридичний характер); 

 фінансова – прийняття рішень з фінансових питань (щорічно 

затверджувати бюджет країни); 

 установча – участь у формуванні вищих виконавчих, а також судових 

органів; 

 контрольна – здійснення контролю за діяльністю уряду, інших вищих 

органів і посадових осіб; 

 політична – визначення основ внутрішньої і зовнішньої політики та її 

здійснення. 

Виконавча влада – галузь (гілка) державної влади, що володіє правом 

безпосередньо управляти країною, виконувати закони та інші нормативні акти, 

ухвалені законодавчою владою. Органом виконавчої влади у масштабах усієї 

країни є уряд. 

Основними функціями уряду є: виконавча та розпорядча. 

Виконавча функція уряду полягає у безпосередньому виконанні 

нормативних приписів правових актів, прийнятих органами законодавчої влади. 

Особливим видом виконавчої діяльності є адміністративні (управлінські) 

послуги – публічно-правова виконавчо-зобов'язальна діяльність органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 
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спрямована на юридичне оформлення умов, встановлених законодавством, які є 

необхідними для належної реалізації прав і законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб, котрі звертаються до них з цією метою (реєстрація, 

ліцензування, сертифікація тощо).  

Розпорядча функція уряду полягає у здійсненні управління шляхом 

видання підзаконних (управлінських) актів і виконання організаційних дій 

(відповідних розпоряджень). 

Судова влада – незалежна галузь (гілка) державної влади, що володіє 

виключним правом здійснювати правосуддя, ухвалювати рішення у процесі 

судочинства та доводити їх до виконання. 

Основними функціями судової влади є: 

 охоронна (профілактична) – охорона прав і свобод людини, 

винесення окремих ухвал щодо виявлення судом порушень прав громадян; 

 контрольна – стримування інших галузей влади, в межах права, за 

допомогою судового контролю; 

 правосудна (захисна) – захист прав і свобод людини у разі їх 

порушення, відновлення порушених прав, притягнення правопорушників до 

юридичної відповідальності; 

 конституційного нагляду – нагляд за додержанням конституційної 

законності, тобто за відповідністю Конституції нормативних актів держави. 

Розгляд системи органів держави в Україні варто розпочинати із 

Верховної Ради України, яка є єдиним, представницьким, 

загальнонаціональним, виборним, колегіальним, однопалатним, постійно 

діючим органом законодавчої влади, що складається з 450 народних 

депутатів. Вони обираються на основі вільного, загального, рівного і прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування терміном на п‘ять років. 

Повноваження Верховної Ради, Президії Верховної Ради України, Голови 

Верховної Ради та інші важливі питання зафіксовані у розділі 12 Конституції 

України. Ці повноваження класифікуються за наступними ознаками: 

 загального значення (розгляд та вирішення будь-яких питань, що не 

входять до компетенції інших гілок влади, визначає основні напрямки 

внутрішньої та зовнішньої політики України, затверджує важливі 

загальнодержавні програми); 

 законодавчої діяльності (прийняття Конституції, конституційних та 

інших законів, постанов, накладання вето на укази Президента, регулювання 

відносин громадянства, власності, оподаткування та ін.); 

 з питань адміністративно-територіального устрою України 
(утворення, ліквідація областей, районів, затвердження кордонів тощо); 

 щодо кадрових питань (призначення виборів, референдумів, обрання 

Голови Верховної Ради та його заступників, призначення суддів обласної та 

вищої ланки, призначення та звільнення Генерального прокурора України за 

поданням Президента); 

 контрольного характеру (за дотриманням Конституції України та 

інших законів; у сфері захисту прав людини; за наданням Україною позик, 

економічної допомоги іноземним державам; 
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 щодо міжнародних відносин (розгляд доповіді Президента України 

про зовнішню політику України, ратифікація та денонсування міжнародних 

договорів тощо); 

 стосовно виняткових випадків (запровадження надзвичайного, 

стану, затвердження рішення про оголошення війни, запровадження 

військового стану, делегування законодавства Кабінету Міністрів України та 

ін.). 

У державному механізмі України інститут президентства посідає 

особливе місце, що обумовлене його функціями і роллю у вирішенні проблем 

державотворення і правотворення, можливістю впливу на соціально-економічні 

і політичні процеси. Розділом 5 Конституції України визначено, що Президент 

України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є 

гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, 

додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.  

Поряд з цим, Основний Закон передбачає, що роль глави держави 

спрямована на організацію державної влади, формування держави, 

забезпечення єдності в діях всього державного апарату, вирішення тих чи 

інших непорозумінь у системі органів держави, об‘єднання зусиль державних і 

самоврядних структур для найефективнішого здійснення політики держави.  

До основних напрямів діяльності Президента України як глави 

держави належить забезпечення: 

 державного суверенітету, тобто неподільності, верховенства, 

незалежності державної влади в Україні; 

 територіальної цілісності України, тобто недоторканності її кордонів і 

внутрішньої єдності; 

 відповідності внутрішньої та зовнішньої політики держави 

визначеним у Конституції засадам; чіткого й своєчасного реагування 

відповідних державних органів на будь-які порушення конституційних 

приписів; 

 прав і свобод людини, відповідності міжнародно-правовим актам і 

реальності правового статусу людини і громадянина. 

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів 

виконавчої влади, його статус визначається Конституцією України та Законом 

України ―Про Кабінет Міністрів України‖. Розглядаючи систему органів 

виконавчої влади в Україні, слід зазначити, що ця система є трирівневою, 

єдиною структурою. Вона, відповідно до Конституції України, складається з 

таких рівнів:  

 вищий – Кабінет Міністрів України;  

 центральний – міністерства, державні комітети, державні відомства, 

інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, інші 

центральні органи виконавчої влади; 

 місцевий – місцеві державні адміністрації (обласні, районні, Київська 

та Севастопольська міські), а також Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим.  

Уряд здійснює керівництво органами виконавчої влади, забезпечуючи 



 90 

при цьому об‘єднання, координацію та погодженість їх діяльності. Відносини, 

які виникають між рівнями системи органів виконавчої влади, є 

субординаційними, тобто їх змістом є підпорядкування органів нижчого рівня 

органам вищого рівня. 

Діяльність виконавчої влади зорієнтована на безпосереднє надання 

суспільству якісних управлінських послуг. Функція виконання випливає із 

характеристики виконавчої влади як підзаконної, оскільки її діяльність 

спрямована, насамперед, на реалізацію законів України. Інша функція, що 

реалізується органами виконавчої влади, – це функція розпорядча, зміст якої 

полягає у праві здійснювати розпорядження загальнодержавними ресурсами та 

коштами і реалізується шляхом прийняття нормативно-правових актів, що є 

обов‘язковими для виконання особами, яких вони стосуються. 

Конституційно-правові засади організації та функціонування судової 

влади в Україні визначаються розділом 8 Конституції України – ―Правосуддя‖. 

Основний Закон встановлює, що делегування функцій судів, а також 

привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не 

допускаються; юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 

виникають у державі; держава забезпечує фінансування та належні умови для 

функціонування судів і діяльності суддів; судді при здійсненні правосуддя 

незалежні й підкоряються лише закону тощо.  

Конституція України закріплює найбільш загальні норми та положення, 

пов‘язані із здійсненням правосуддя в Україні, діяльності судових органів, 

проте найбільш повне регулювання в цій сфері відбувається за допомогою актів 

поточного законодавства, а саме: процесуальних законів, Закону України ―Про 

судоустрій та статус суддів‖, міжнародних актів, ратифікованих Верховною 

Радою України (наприклад, Європейська хартія статусу суддів від 10 липня 

1998 року) тощо.  

Законом України ―Про судоустрій та статус суддів‖ визначено, що 

судоустрій будується за принципами територіальності, спеціалізації та 

інстанційності. Найвищим судовим органом у системі судоустрою є 

Верховний Суд.  

Систему судоустрою утворюють:  

 місцеві суди;  

 апеляційні суди; 

 Верховний Суд.  

Для розгляду окремих категорій справ, відповідно до цього Закону, в 

системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди.  

Вищими спеціалізованими судами в Україні є: Вищий спеціалізований 

суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський 

суд України, Вищий адміністративний суд України. До складу вищого 

спеціалізованого суду входять: судді, з числа яких призначаються голова суду 

та його заступники. У вищому спеціалізованому суді утворюються палати з 

розгляду окремих категорій справ, які очолює секретар судової палати, що 

обирається з числа суддів цього суду строком на два роки. Рішення про 

утворення судової палати, її склад, а також про обрання секретаря судової 
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палати приймаються зборами суддів вищого спеціалізованого суду за 

пропозицією голови суду. Окрім того, у вищому спеціалізованому суді діє 

пленум, який скликається головою суду в разі потреби або на вимогу не менш 

як п‘ятої частини від складу суддів, але не рідше двох разів на рік. При вищому 

спеціалізованому суді утворюється Науково-консультативна рада, з числа 

фахівців у галузі права для розгляду проблемних питань застосування норм 

права, попереднього розгляду проектів постанов вищого спеціалізованого суду, 

підготовка яких потребує наукового забезпечення. Вищий спеціалізований суд 

має офіційний друкований орган, в якому публікуються матеріали судової 

практики вищого спеціалізованого суду та інших судів відповідної судової 

спеціалізації, матеріали з питань організації діяльності судів відповідної 

судової спеціалізації та інші матеріали. 

Аналіз чинного законодавства дозволяє стверджувати, що в Україні 

судова система складається з трьох рівнів. 

Отже, усі державні органи у сукупності складають єдину, цілісну систему 

органів держави, основне соціально-політичне призначення яких полягає у 

здійсненні в межах повноважень, визначених Конституцією і законами 

України, завдань і функцій держави. 
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судочинство, правосуддя, судоустрій, система судоустрою, принцип 

територіальності, принцип спеціалізації, принцип інстанційності, функції 

судової влади, конституційні принципи правосуддя, суд, суддя, конституційно-

правовий статус суддів, професійні судді, гарантії діяльності суддів, 

недоторканність суддів.  
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ТЕМА 7. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ, 

ОСНОВНІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ 

 

Управлінські рішення, що приймаються суб‘єктами владних 

повноважень, мають загальне значення для суспільства або найважливіших 

його сфер і можуть регулювати поведінку всіх, без винятку, соціальних груп та 

окремих громадян. Наслідки таких рішень стосуються інтересів та впливають 

на життя окремих осіб, на суспільство в цілому та недоліки у прийнятті рішень, 

можуть призвести до значних моральних і матеріальних втрат. 

Статтею 55 Конституції України встановлено, що кожному громадянину 

гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових 

осіб. Громадянин має право звернутися як зі скаргою до вищого у порядку 

підлеглості органу чи посадової особи, так і до суду згідно з чинним 

законодавством. Право вибору звернення належить особі. 

Управлінське рішення – це процес, спрямований на вирішення 

поставленого завдання в наявній чи спроектованій ситуації, що реалізується 

суб'єктом управління. 

Основною метою управлінського рішення є досягнення цілей за 

допомогою координуючого впливу суб‘єкта управління на об‘єкт управління. 

Вироблення управлінського рішення – це творчий процес вибору однієї 

або кількох альтернатив із множини можливих варіантів дій, спрямованих на 

досягнення цілей. Воно є процесом, який реалізується суб‘єктом управління та 

визначає дії, спрямовані на досягнення наперед визначеної цілі в певній 

фактичній чи запланованій ситуації. 

Прийняття управлінського рішення – це момент вибору альтернативи з 

числа запропонованих, а також закріплення цього вибору в офіційному акті, 

оформленому з дотриманням установлених вимог. 

На рівні державного управління процес прийняття рішень має важливе та 

актуальне значення, оскільки від їх своєчасності та обґрунтованості залежить як 

ефективність функціонування окремого органу влади, так і реалізація 

державної політики в окремій сфері чи галузі. 

До загальних ознак управлінських рішень належать:  

1) визначення проблеми державного значення; 

2) прийняття рішень органами державної влади; 

3) належність до державно-управлінських відносин; 

4) оформлення у вигляді законодавчих та інших нормативно-правових 

актів, організаційно-розпорядчих рішень та ін.; 

5) формування на їх основі державно-управлінських впливів; 

6) обов‘язковість для виконання всіма, передбаченими в них особами, 

підприємствами, організаціями, установами, органами державної влади; 

7) першочерговість забезпечення необхідними державними ресурсами. 

Управлінські рішення мають характерні їм особливості, у в‘язку з чим їх 

класифікують за різними критеріями:  
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 за сферою охоплення – загальні рішення (стосуються усієї 

організації), часткові рішення (стосуються конкретних підрозділів, служб 

тощо); 

 за тривалістю дії – перспективні рішення (їх розробка та реалізація 

відбувається протягом тривалого періоду), поточні рішення (приймаються та 

реалізуються протягом короткострокового періоду), оперативні рішення 

(рішення щодо конкретних епізодів виробничо-господарської діяльності); 

 за рівнем прийняття – рішення на вищому рівні управління 

(приймається директором, його заступники), рішення на середньому рівні 

управління (приймається завідувачами відділів, начальниками відділів), рішення 

на нижчому рівні управління (приймається начальниками дільниць, 

завідувачами бюро); 

 за характером вирішуваних завдань організацією – організаційні 

запрограмовані рішення, організаційні незапрограмовані рішення, компромісні 

рішення; 

 за способом обґрунтування – інтуїтивні рішення (базуються на 

відчуттях у правильності вибору), рішення, які базуються на судженнях 

(думках, міркуваннях, висновках), раціональні рішення (обґрунтовуються 

об'єктивними аналітичними процесами); 

 за способом прийняття – одноособові рішення, колегіальні рішення 

(розробляє група фахівців), колективні рішення (приймаються загальними 

зборами); 

 за характером – економічні рішення (стосуються сфери фінансів, 

інвестицій, заробітної плати, використання кредитів, виконання боргових 

зобов'язань тощо), технологічні рішення (стосуються сфери розробки нових 

технологій, конструювання продукції, покращання технологічного оснащення, 

заміни технологічного обладнання тощо), соціально-психологічні рішення 

(стосуються сфери соціального забезпечення працівників, покращання 

психологічного клімату в колективі, морального стимулювання, створення 

сприятливих умов праці), адміністративні рішення (стосуються 

організаторської, розпорядчої, координаційної, дисциплінарної, інформаційної, 

регламентної сфер). 

Приймаючи управлінське рішення, суб‘єкт управління, по суті, відповідає 

на такі запитання: 

1) що треба вирішити? 

2) яке за видом повинно бути рішення? 

3) коли потрібно приймати рішення? 

4) хто і як повинен брати участь у ньому? 

5) хто повинен і в які строки виконувати рішення? 

6) кого треба інформувати про прийняте рішення?  

Необхідність у прийнятті рішення може бути обумовлена внутрішніми 

обставинами в організації або змінами у зовнішньому середовищі. 

Процес прийняття управлінських рішень складається з наступних етапів: 

1. Виявлення проблеми – усвідомлення суб‘єктом наявності проблеми, 

осмислення її суті та масштабу. 
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2. Проблема — це складне питання, завдання, яке вимагає вирішення, 

недоліки, що стримують робочий процес, розвиток організації. 

3. Формулювання цілей – визначення мети, яка має реалізуватися у 

результаті вирішення проблеми. Складність визначення цілей полягає в 

тому, що дуже часто не вдається обмежитися однією метою. У багатьох 

випадках їх буває декілька. Іноді вони можуть бути і суперечливими. У тому 

випадку, коли цілей декілька, слід обирати найбільш важливу. 

4. Розроблення альтернативних варіантів вирішення проблеми – 

формування кількох шляхів для вирішення проблеми. На етапі розроблення 

(формування) альтернатив проводиться вибір (безпосередньо або через 

експертну процедуру) й обґрунтування альтернативних рішень. Особливим 

підходом до розгляду складних проблем вибору в умовах невизначеності є 

системний аналіз. Він орієнтує управлінця не тільки на встановлення 

певних закономірностей функціонування і розвитку складних систем, але і 

на розробку методики організації процесу прийняття рішення, в якій 

виділяють етапи, визначається їх послідовність і пропонуються різні підходи 

та методи виконання цих етапів у конкретних умовах. 

5. Вибір кращої альтернативи – заключний етап, що включає в себе 

декілька елементів, а саме: складання організаційного плану реалізації, добір 

виконавців; доведення рішення до виконавців; координування дій виконавців; 

контролювання виконання; оцінювання й коригування рішення. 

6. Оцінка результатів рішення – загальні висновки щодо результату 

вирішення проблеми, досягнення поставленої мети. 

Виконання управлінського рішення є складовою частиною загального 

процесу роботи з рішенням. Необхідні передумови для успішного виконання 

рішення передбачаються ще в період його підготовки і прийняття. 

Прийняте рішення, яким би воно не було досконалим, потребує розробки 

чіткого визначення дій з його виконання. Для цього складається план його 

реалізації (план-графік) з чітким визначенням основних дій цього процесу і 

відповідальних, а також виконання рішення в цілому. Керівник встановлює 

конкретні строки виконання всіх заходів, передбачивши, що він повинен 

зробити сам, а що доручити своїм підлеглим. 

При відборі виконавців треба враховувати їх кваліфікацію, досвід, 

навички керівництва проектами, щоб вони відповідали характеру роботи, що 

виконується. Виконавці повинні мати необхідні ресурси для реалізації певної 

частини загальної роботи. 

До чинників, які визначають якість, результативність і ефективність 

управлінських рішень належать:  

 об‘єктивні закони суспільного розвитку;  

 чітке формулювання цілі;  

 обсяг і цінність інформації, на основі якої ухвалюється рішення;  

 термін розробки управлінського рішення;  

 організаційні структури управління;  

 форми і методи здійснення управлінської діяльності;  

 методи, методики розробки і реалізації управлінських рішень;  
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 суб‘єктивність оцінки варіанта вибору рішення;  

 стан управлінської і керованої системи (психологічний клімат, 

авторитет керівника, професійно-кваліфікаційний склад);  

 система експертних оцінок рівня якості й ефективності управлінських 

рішень.  

Особливу роль в ефективності прийнятих рішень відіграють методи 

доведення їх до виконавців. Вважається, що вміння передавати завдання 

виконавцям є головним джерелом ефективності прийнятого рішення. В зв'язку з 

цим виділяють чотири основні причини невиконання рішень: 

 рішення було недостатньо чітко сформульованим керівником; 

 рішення було ясно і чітко сформульованим, але виконавець його не 

усвідомив; 

 рішення чітко сформульоване і виконавець його добре усвідомив, але 

у нього не було необхідних умов і засобів для його виконання; 

 рішення було чітко сформульоване, виконавець його засвоїв і мав всі 

необхідні засоби для його виконання, але у нього не було внутрішньої згоди з 

варіантом рішення, який запропонував керівник. Виконавець в даному разі 

може мати свій, більш ефективний, на його думку, варіант вирішення даної 

проблеми. 

Важливим моментом у реалізації рішення є системний облік інформації 

про стан виконання рішення. Вона надходить до керівника від виконавців і 

показує якість виконання окремих заходів. Для стимулювання працівників 

ефективним є не тільки розмір винагороди, але і складність дорученої роботи. 

Якщо новий проект особливо важливий, то мотивуючим механізмом може 

стати конкурентний відбір виконавців. 

Отже, розробка та ухвалення управлінських рішень є багатостороннім, 

організаційним процесом, який має складні прямі та зворотні зв‘язки і 

характеризується поєднанням інтелектуальної діяльності багатьох членів 

організації із застосуванням різноманітних моделей, методів і способів 

збирання інформації.  

Головним призначенням методології ухвалення управлінських рішень є 

розроблення підходів, рекомендацій, що дають змогу обґрунтувати вибір 

найбільш правильного рішення в складних і невизначених конкретних 

ситуаціях. Саме за умови дотримання певної послідовності підготовки, 

ухвалення та реалізації управлінських рішень досягається їх результативність, 

ефективність і якість. 
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ТЕМА 8. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ТА ЇХ РОЗГЛЯД 

ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти 

індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 

службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати 

обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Вказане право можна 

розглядати у двох розуміннях:  

 звернення громадян є однією з форм участі населення в державному 

управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ;  

 спосіб відновлення порушеного права громадянина через подання до 

органів державної влади скарг, заяв і клопотань. 

З метою законодавчого врегулювання вищезазначеної конституційної 

норми, 2 жовтня 1996 року було прийнято Закон України «Про звернення 

громадян». Окрім того, законодавством передбачені й інші законодавчі акти, 

що регулюють питання про звернення громадян. 

Вищезазначений закон надає і забезпечує можливість: для впливу 

громадян на поліпшення роботи органів державної влади, установ, організацій, 

підприємств незалежно від форм власності; для захисту своїх прав та законних 

інтересів; для подальшої демократизації управління державними і 

громадськими справами. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни 

України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб 

відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та 

пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням 

щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і 

законних інтересів та скаргою про їх порушення.  

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної 

безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної 

кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які 

не стосуються їх службової діяльності.  

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її 

території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами. 

Статтею 55 Конституції України встановлено, що кожному громадянину 

гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових 

осіб. Громадянин має право звернутися як зі скаргою до вищого у порядку 

підлеглості органу чи посадової особи, так і до суду згідно з чинним 

законодавством. Право вибору звернення належить особі. 

Так, Законом України «Про звернення громадян» визначено наступні 
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види звернень: пропозиція (зауваження); заява (клопотання); скарга. 

Пропозиція (зауваження) – це звернення громадян, де висловлюються 

порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються 

думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, 

вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-

культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. 

Заява – це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації 

закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або 

повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних 

депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також 

висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.  

Клопотання – це письмове звернення з проханням про визнання за 

особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо. 

Скарга – це звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних 

інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

об'єднань громадян, посадових осіб. 

Звернення, незалежно від його виду, може бути усним – викладеним 

громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі, чи 

письмовим – надісланим поштою або переданим громадянином до 

відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, 

якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. 

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою 

осіб (колективне). 

Якщо питання, щодо яких може бути подана пропозиція чи заява, 

законодавцем чітко не окреслені, то рішення, дії чи бездіяльність, на які 

громадянином може бути подана скарга, регламентовані статтею 4 Закону 

України «Про звернення громадян», де вказано вичерпний перелік рішень, дій 

чи бездіяльності, які можуть бути оскаржені у випадку, якщо: 

 порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи 

громадян); 

 створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і 

законних інтересів чи свобод; 

 незаконно покладено на громадянина обов'язки або його незаконно 

притягнуто до відповідальності. 

Звернення (письмове чи усне) повинно відповідати вимогам, 

передбаченим Законом. Стаття 5 Закону України «Про звернення громадян» 

передбачає вимоги, які є обов'язковими для звернення, і їх недотримання тягне 

за собою правові наслідки. Для уникнення такої ситуації заявникові необхідно: 

 адресувати звернення тим органам, установам, підприємствам, 

організаціям чи посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення 

порушених у зверненні питань; 

 вказати у зверненні своє прізвище, ім'я, по батькові, місце 
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проживання; 

 викласти у зверненні суть порушеного питання, зауваження, 

пропозиції, заяви чи скарги, прохання або вимоги; 

 підписати письмове звернення особисто із зазначенням дати. 

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, об'єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, 

прийнятною для сторін. 

Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються 

відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть 

бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника. 

Якщо звернення оформлено не належним чином, тобто без дотримання 

вищевказаних вимог, воно повертається заявникові з відповідним роз'ясненням 

не пізніше десяти днів від дня його надходження. У випадку, коли воно 

надіслано не тому адресату, до чиєї компетенції належить вирішення 

порушених у ньому питань, воно у п'ятиденний термін пересилається за 

належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється 

автору звернення.  

Разом з тим, Законом забороняється відмовляти у прийнятті та розгляді 

звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, 

віросповідання громадянина, незнання мови звернення. 

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно 

від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових 

осіб, має право: 

 особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та 

брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; 

 знайомитися з матеріалами перевірки; 

 подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, 

який розглядає заяву чи скаргу; 

 бути присутнім при розгляді заяви чи скарги; 

 користуватися послугами адвоката або представника трудового 

колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це 

уповноваження у встановленому законом порядку; 

 одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи 

скарги; 

 висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці 

розгляду заяви чи скарги; 

 вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом 

порушень встановленого порядку розгляду звернень. 

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, 

посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження), заяви, скарги та 

повідомити громадянина про результати розгляду. 

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця 

http://ua-referat.com/Матеріали
http://ua-referat.com/Матеріали
http://ua-referat.com/Матеріали
http://ua-referat.com/Здійснення
http://ua-referat.com/Функції
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від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, 

невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. 

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання 

неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації 

або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що 

повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін 

вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти 

днів. 

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, 

посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати. 

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від 

одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено 

по суті. У цьому випадку не має значення – задовольняє прийняте рішення 

заявника чи ні. Не підлягають розгляду звернення осіб, визнаних судом 

недієздатними. 

Законом забороняється переслідувати громадян за критику у зверненнях 

органів державної влади, посадових осіб, а також у той чи інший спосіб 

примушувати будь-кого до подання власного чи підписання колективного 

звернення або участі в акціях на його підтримку. Забороняється також 

розголошувати відомості про автора звернення без його згоди. 

У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли 

неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому 

завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, 

обґрунтовані витрати, понесені у зв'язку з виїздом для розгляду скарги на 

вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про 

стягнення витрат розглядаються в судовому порядку. 

Особи, винні у порушенні Закону України ―Про звернення громадян‖, 

несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, 

передбачену законодавством України. 

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян 

відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні 

депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, 

Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, 

районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, 

селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також 

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих 

їм підприємств, установ та організацій. 

Громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з 

електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона 

адресована, або веб-сайт громадського об‘єднання, яке здійснює збір підписів 

на підтримку електронної петиції. 

В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено: 

http://ua-referat.com/Організація
http://ua-referat.com/Матеріали
http://ua-referat.com/Кримінал
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прізвище, ім‘я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу 

електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або громадського 

об‘єднання, що здійснює збір підписів, обов‘язково зазначаються дата початку 

збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які 

підписали електронну петицію. 

Електронна петиція не може містити заклики до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на 

права і свободи людини. Відповідальність за зміст електронної петиції несе 

автор (ініціатор) електронної петиції. 

Для створення електронної петиції до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування її 

автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, 

якому вона адресована, або веб-сайті громадського об‘єднання, яке здійснює 

збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної 

петиції. 

Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об‘єднання, 

яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох 

робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором). 

Необхідно враховувати, що дія Закону України «Про звернення 

громадян» охоплює не всі звернення. Зокрема, його сфера застосування не 

поширюється на категорії звернень (заяв і скарг) громадян, порядок розгляду 

яких встановлено відповідними статтями Кримінального та Цивільного 

процесуального кодексів, а також Кодексом законів про працю України.  

Не підлягають також розгляду звернення військовослужбовців, 

працівників органів внутрішніх справ і державної безпеки, що стосуються їх 

службової діяльності. Дія Закону не поширюється на розгляд скарг на рішення 

загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств, 

акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної 

власності, а також на рішення вищих державних органів, оскільки для таких 

звернень передбачено розгляд у судовому порядку. 

 

Ключові поняття: 

громадянин, звернення громадян, орган державної влади, державний 

службовець, пропозиція, заява, клопотання, скарга, рішення, посадова особа, 

службова особа, керівник, адвокат, органи місцевого самоврядування, 

підприємство, установа, організація, вищі посадові особи держави, 

неправомірні дії, дублетне звернення, масове звернення, депутатське 

звернення, петиція, електронна петиція, зауваження, рекомендація, таємниця 

розгляду звернення, законний інтерес, кореспонденція, компетенція, 

конституційне право на звернення, класифікатор звернень громадян, 

резолюція, прийом громадян, повторне звернення, діловодство, індивідуальне 
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звернення, колективне звернення, статутна діяльність, мова звернення, 

відшкодування моральних (немайнових) збитків, відшкодування матеріальних 

збитків. 
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Додаток 1  

 

Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису  

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  

Основні відмінності від ГОСТ 7.1. – 84  

Нові правила бібліографічного опису 
 

У сфері інформаційної діяльності уніфікація бібліографічного запису у 

відповідності до міжнародних рекомендацій та національних стандартів 

забезпечує сумісність бібліографічних даних як на вітчизняному, так і на 

міжнародному рівні, полегшує процеси розуміння та обміну інформацією і є 

необхідною умовою інтеграції до світового інформаційного товариства.  

Для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, 

забезпечення можливості обміну результатами каталогізації розроблено новий 

національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", який набуває 

чинності 1 липня 2007 року. Він є базовим для системи стандартів, правил, 

методичних посібників зі складання бібліографічного опису.  

Новий стандарт вводиться на заміну п‘яти стандартів — ГОСТ 7.1—84 

СИБИД "Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления"; ГОСТ 7.16—79 "СИБИД. Библиографическое описание 

нотных изданий"; ГОСТ 7.18—79 "СИБИД. Библиографическое описание 

картографических изданий"; ГОСТ 7.34—81 "СИБИД. Библиографическое 

описание изоизданий"; ГОСТ 7.40—82 "СИБИД. Библиографическое описание 

аудиовизуальных материалов".  

Новий стандарт вміщує тільки універсальні правила, спільні для всіх 

видів документів, але правила складання бібліографічного запису ілюструються 

фрагментами опису різних видів документів. Більшість нововведень 

пояснюється прагненням розробників максимально точно слідувати базовому 

принципу Міжнародного стандартного бібліографічного опису (ISBD) — 

подавати інформацію в бібліографічному описі в тому вигляді, в якому вона 

представлена в об‘єкті опису.  

Об‘єктами опису є всі види опублікованих та неопублікованих 

документів на будь-яких носіях. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 має суттєві відмінності 

від попередніх стандартів. Доцільно детальніше зупинитися на основних 

відмінностях.  

Відповідно до нового стандарту, пунктуація в бібліографічному описі 

виконує дві функції: звичайних граматичних розділових знаків (пунктуація), та 

розділових знаків, що мають розпізнавальний характер для областей та 

елементів бібліографічного опису (знаки приписної пунктуації).  

Заголовок від опису відокремлюють крапкою. Області опису 

відокремлюють одна від одної крапкою і тире. При повторенні окремих 

областей повторюють крапку і тире, за винятком області серії (відомості про 

кожну серію беруться в окремі круглі дужки без знаку крапка і тире між ними).  

У новому стандарті вперше підкреслено, що для розрізнення приписної та 
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граматичної пунктуації застосовують проміжок в один друкований знак до і 

після приписного знака. Виняток — крапка та кома — проміжки залишають 

тільки після них. Знаки крапка з комою та три крапки до винятку не 

відносяться.  

Необхідно відзначити, що в новому стандарті змінені правила вживання 

великої та малої літер. Їхнє вживання продиктоване тепер не тільки нормами 

мови, а й розділенням областей бібліографічного опису. Перші слова 

відомостей, що відносяться до назви та відомостей про відповідальність 

записуються з малої літери, якщо вони не є власними назвами, першими 

словами назви чи цитатами. Винятком є загальне позначення матеріалу та будь-

які назви у всіх областях опису, наприклад:  

Кам‘янець на Поділлі [Текст] : турист. путівник / [авт.-упоряд. О. 

Расщупкін, С. Трубчанінов]. — Кам‘янець-Подільський : Оіюм, 2006. — [16] с. 

: іл. ; 24 см. — 2000 пр. — ISBN 966-7975-71-1.  

Відомості, що запозичені не з приписного джерела інформації, наводять у 

квадратних дужках (уклад. В. Петренко [та ін.] або [б. м.] (без місця) тощо). 

Необхідно від значити, що квадратні дужки застосовуються у межах однієї 

області. Якщо суміжні елементи відносяться до різних областей, то кожен 

елемент береться в окремі квадратні дужки, наприклад:  

Культурологія [Текст] : навч. посіб. / [М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. 

Семашко та ін.]. — [2-ге вид., стер.].— К. : Знання, 2006. — 267 с. ; 22 см.  

У ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 розширився набір обов‘язкових елементів 

бібліографічного опису. Перерахуємо елементи, що набули статусу 

обов‘язкових: 

 — перші відомості про відповідальність в усіх областях (області назви та 

відомостей про відповідальність, області видання, області серії); 

 — додаткові відомості про видання; 

 — ім‘я видавця, розповсюджувача тощо; 

 — основна назва серії та підсерії; 

 — Міжнародний стандартний номер серіального видання, що було 

надано серії чи підсерії (ISSN); 

 — номер випуску серії чи підсерії; 

 — окремі примітки в описі певних видів документів (в описі електронних 

ресурсів — примітки про джерело основної назви, примітки про системні 

вимоги).  

Необхідність застосування та набір факультативних елементів 

визначається бібліографувальною установою. 

 В області назви та відомостей про відповідальність вперше введено 

новий елемент — загальне позначення матеріалу. Це факультативний елемент, 

який доцільно зазначати в описі для інформаційних масивів, що вміщують 

відомості про документи різних видів. 

 Особливу увагу необхідно приділити змінам, що стосуються відомостей 

про відповідальність. У відповідності до основних принципів ISBD, відомості у 

бібліографічному описі слід наводити в тому вигляді, в якому вони зазначені в 

документі. За старими нормами авторів твору, що зазначені у заголовку 
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бібліографічного запису, не наводили у відомостях про відповідальність, тому в 

описі були відсутні перші відомості про відповідальність у тій формі та обсязі, 

як вони були зазначені в документі.  

Якщо опис доповнюється заголовком бібліографічного запису, ім‘я особи 

в заголовку наводять у формалізованому вигляді: спочатку прізвище, потім ім‘я 

(можливо ім‘я та по батькові) або псевдонім. Тільки у відомостях про 

відповідальність є можливість зазначити, в якому вигляді особа, що несе 

інтелектуальну чи іншу відповідальність за документ, представлена в 

документі. Заголовок запису — факультативний елемент, відомості про 

відповідальність — обов‘язковий елемент опису, у відповідності до положень 

ISBD. У прийнятій системі координат логічно запропонована така модель 

запису, в якій відомості про відповідальність обов‘язково зазначають, навіть 

якщо вони збігаються із заголовком, наприклад: 

Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка [Текст] : навч. посіб. / В. А. 

Мосіяшенко. — Суми : Унів. кн., 2005. — 174 с. : табл. ; 20 см. — 1000 пр. — 

ISBN 966-680-198-1 (в опр.). 

Необхідність приведення перших відомостей про від повідальність дає 

можливість адекватніше представляти документ у бібліографічному записі, ніж 

це було раніше.  

Зміни, що стосуються області видання, полягають в тому, що відомості 

про видання наводять у формулюваннях та в послідовності, зазначеній у 

джерелі інформації: порядковий номер видання не виноситься на перше місце, 

як це було раніше. Додаткові відомості про видання (виправлене, доповнене, 

стереотипне, перероблене тощо) та перші відомості про відповідальність, що 

відносяться до конкретного зміненого видання твору, є обов‘язковими 

елементами, наприклад: 

 — Вид. 5-те, доповн. 

 — 7-ме вид. стер. 

 — 2-ге вид., переробл. та доповн.  

Після області видання в описі розміщена область специфічних 

відомостей, яка є новою для загального переліку областей. Вона 

використовується під час опису об‘єктів, що є особливим видом публікацій або 

розміщені на специфічному носії (картографічні, нотні, серіальні документи; 

стандарти та технічні умови; патентні документи, а також електронні ресурси), 

наприклад:  

Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо 

застосовування [Текст] : (ISO 14001:2004, IDT) : ДСТУ ISO 14001:2004. — [На 

заміну ДСТУ ISO 14001-97 ; чинний від 2006-05-15]. — К. : 

Держспоживстандарт України, 2006. — VI, 20 с. : табл. ; 29 см. — 

(Національний стандарт України).  

Зміни в області вихідних відомостей пов‘язані з формою представлення 

відомостей про місце видання, ім‘я видавця: їх слід наводити у формі та 

відмінку, зазначених у джерелі інформації, а не лише в називному відмінку.  

Відомості про видавця за новим стандартом мають статус обов‘язкового 

елемента.  
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Рік видання, навіть тоді, коли відомості про нього відсутні в документі, 

повинен бути встановлений хоча б приблизно. В таких випадках дату видання 

наводять у квадратних дужках разом зі знаком запитання, наприклад: 

 [2007?].  

Позначення "б. р." (без року) в описі не наводять.  

В області фізичної характеристики введено новий елемент — специфічне 

позначення матеріалу. Після відомостей про кількість фізичних одиниць 

зазначають позначення фізичного носія документа, наприклад: 

 — 1 електрон. опт. Диск 

 — 1 папка (24 окр. арк.)  

Зміни в області серії пов‘язані зі збільшенням кіль кості обов‘язкових 

елементів. Обов‘язковими елементами області серії є: основна назва серії та 

підсерії; Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN); номер 

ви пуску серії та підсерії.  

Ще одне нововведення в області серії вже було згадане: це правило 

зазначення декількох серій. Відомості про кожну беруться у круглі дужки та 

відокремлюються проміжком.  

Деякі зміни відбулися в області приміток. Необхідно відзначити, що 

область приміток в цілому факультативна, але під час опису деяких об‘єктів 

окремі примітки є обов‘язковими: примітки про джерело основної назви, про 

системні вимоги в описі електронних ресурсів, відомості про депонування в 

описі депонованої наукової роботи.  

На відміну від ГОСТ 7.1—84, у новому стандарті відомості про тираж 

треба зазначати в області приміток. Перед ними можливе наведення примітки 

про наявність палітурки, якщо в описі не зазначено ISBN видання. За наявності 

ISBN відомості про палітурку зазначають після нього в області стандартного 

номера (чи його альтернативи) та умов доступності.  

Необхідно підкреслити, що всі ті зміни, що були прийняті для 

однорівневого опису, розповсюджуються і на багаторівневий опис 

багатотомних, серіальних документів.  

Новий ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 покликаний забезпечити впровадження 

сучасних автоматизованих технологій опрацювання документів, ведення 

інформаційних баз даних; ефективність пошуку та використання документів 

всіх видів та типів; результативний обмін бібліографічною інформацією між 

інформаційними службами, бібліотеками, видавця ми та книготорговельними 

організаціями як в середині країни, так і за кордоном.  

Дотримання нових норм під час створення бібліографічної інформації 

дасть змогу адекватніше представити документ у бібліографічному записі та 

створити якісний інформаційний продукт.  

 

Відповідність міжнародним рекомендаціям ІФЛА 

"Міжнародний стандартний бібліографічний опис" — ISBD 

 

Насамперед доцільно зазначити, що з набуттям ним чинності — ще раз 

нагадаємо: це 1 липня 2007 року — саме цим документом необхідно керуватися 
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при складанні бібліографічних посібників (у тому числі й бібліографічних 

списків) як різним організаціям, так й окремим особам.  

Нововведений стандарт визначає загальні вимоги і правила складання 

бібліографічного опису документа, його частини чи групи документів: набір 

областей та елементів бібліографічного опису, послідовність їхнього 

розміщення, наповнення і спосіб подання елементів, застосування приписаної 

пунктуації та скорочень. Вимоги стандарту розповсюджується на опис 

документів, що складають бібліотеки, органи науково-технічної інформації, 

центри національної бібліографії, видавці, інші бібліографуючі установи.  

Сфера застосування нового стандарту має обмеження тільки для 

бібліографічних посилань, на які його вимоги не розповсюджуються. 

Бібліографічне посилання — сукупність бібліографічних відомостей про 

цитований, розглядуваний або згадуваний в тексті документа інший документ, 

не обхідних і достатніх для його загальної характеристики, ідентифікації та 

пошуку.  

Вимоги нового стандарту — це професійні вимоги до створювачів 

інформації. У сфері інформаційної діяльності уніфікація бібліографічного 

запису у відповідності з між народними рекомендаціями та національними 

стандартами забезпечує сумісність бібліографічних даних на вітчизняному та 

міжнародному рівнях, спрощує процеси розуміння й обміну інформацією, є 

необхідною умовою інтеграції України в світове інформаційне співтовариство.  

Зміни в новому національному стандарті стосуються, головним чином, 

трьох аспектів: теоретичні висновки та узагальнення; розвиток термінологічної 

системи бібліографічного опису; зміна практики бібліографування щодо правил 

наведення окремих елементів, правил орфографії, знаків приписаної пунктуації. 

Нова концепція складання бібліографічного опису прослідковується уже в 

самій назві стандарту "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги і правила складання. Слова "Бібліографічний запис" вказують на те, що 

він відноситься до системи стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 

справи, що регламентують складання бібліографічного запису, а друга частина 

назви — "Бібліографічний опис" й визначає предмет стандартизації.  

Розробляється й незабаром набуде чинності ще один національний 

стандарт, що входить до системи стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи і регламентуватиме правила і вимогами щодо складання — 

заголовка бібліографічного запису.  

У новому стандарті з інформації, бібліотечної та видавничої справи 

враховано рекомендації ІФЛА "Міжнародний стандартний бібліографічний 

опис — ISBD", що є базою для вітчизняної системи стандартного опису, яка 

гармонізована з сучасними вимогами ISBD.  

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 — базовий для системи стандартів, правил, 

методичних посібників зі складання бібліографічного запису, зокрема його 

основної частини — бібліографічного опису.  

У новому стандарті — і це необхідно підкреслити — чітко розмежовані 

заголовок запису й опис, що визначені як окремі елементи бібліографіного 

запису. Це знайшло від биток і в назві, і в змісті: у положеннях та прикладах, 
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що їх ілюструють, заголовок запису не розглядається. Виняток зроблено у 

розділі, присвяченому аналітичному опису, й до датку, де наведено приклади 

повних бібліографічних записів, що включають і заголовок. Заголовок — 

факультатив ний елемент, що традиційно використовується для пошуку й 

упорядкування записів.  

Основні принципи складання бібліографічного опису викладено у розділі 

"Загальні положення", де вводяться нові терміни і поняття бібліографування. У 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 розширено поняття об‘єкта бібліографічного опису, 

оскільки бібліографічний опис усіх видів документів на будь-якому носії 

інформації складають за загальними правилами щодо структури наповнення 

областей та елементів бібліографічними відомостями, статусу елементів, наве- 

дення приписаних розділових знаків, вибирання мови і графіки, застосування 

правил орфографії, скорочення тощо.   

Об'єкти опису 

 

Ними можуть бути всі види опублікованих (у тому числі й депонованих) і 

неопублікованих документів на будь- яких носіях — книги, серіальні та інші 

продовжувані ресурси, нотні, картографічні, аудіовізуальні, образотворчі, 

нормативні і технічні документи, мікроформи, електронні ресурси, інші 

тривимірні штучні чи природні об‘єкти, складові частини документів, групи 

однорідних і різнорідних документів.  

Об‘єкти опису можуть складатися з однієї частини (одночастинні 

об‘єкти) або двох чи більше частин (багато частинні об‘єкти). Залежно від 

структури опису відрізняють однорівневий і багаторівневий бібліографічний 

опис. Однорівневий містить один рівень. Його складають, як правило, на 

одночастинний документ. Багаторівневий опис містить два і більше рівнів. 

Його складають на багаточастинний документ або на окрему одиницю чи групу 

фізичних одиниць багаточастинного документа — один чи декілька томів (ви 

пусків, номерів, частин) багатотомного чи серіального документа.  

До бібліографічного опису входять такі області: область назви і відомості 

про відповідальність, область видання, область специфічних відомостей, 

область фізичної характеристики, область серії, область приміток, область 

стандартного номера (чи його альтернативи) та умов доступності.  

Введено нові назви для двох областей опису, що відповідає їхньому 

наповненню: це область фізичної характеристики та область стандартного 

номера (чи його альтернатива) й умов доступності.  

До загального списку областей опису входить й область специфічних 

відомостей, що використовується тільки для опису певних видів документів 

(нотних, картографічних, серіальних, електронних ресурсів, окремих видів 

нормативних і технічних документів), коли в описі необхідно зазначити 

відомості про особливості інформації, її фізичний носій, тип публікації та інші 

дані, характерні для будь-якого виду документа.  

Області опису складаються з елементів, що діляться на обов‘язкові та 
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факультативні. В описі можуть бути тільки обов‘язкові елементи або 

обов‘язкові і факультативні. Обов'язкові елементи вміщують бібліографічні 

відомості, що забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому 

описі.  

Факультативні елементи уміщують бібліографічні відомості, що дають 

додаткову інформацію про документ. Необхідність застосування 

факультативних елементів та їхній набір визначає установа, в якій складається 

опис. Набір елементів має бути постійним для певного інформаційного масиву 

(бази даних, каталога, покажчика, списку літератури тощо).  

Області та елементи опису наводять в установленій послідовності, що в 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 подана в певному переліку областей та елементів. Про цю 

послідовність йшлося вище. Бібліографічні відомості, що відносяться до різних 

елементів, але граматично пов‘язані в одному реченні, записують у 

попередньому елементі.  

Знаки приписаної пунктуації 

 

Перед елементами та областями у бібліографічному описі ставлять знаки 

приписаної пунктуації ( за старою термінологією — умовні розділові знаки). На 

відміну від зви чайних граматичних знаків, знаки приписаної пунктуації 

виконують розпізнавальні функції областей та елементів.  

Заголовок від опису відділяють крапкою, а області одну від іншої 

крапкою й тире. Якщо якась область наводиться з абзацу, то знак тире не 

ставлять. При повторенні окремих областей повторяють крапку й тире, за 

винятком області серії. При повторенні області серії відомості про кожну серію 

беруть у круглі дужки без знака крапка й тире між ними. 

Наприклад:  

ISBN 966-661-594-0 (Школа). — ISBN 966-339-438-2 (НКП) 

(повторено область стандартного номера чи його альтернативи та умов 

доступності)  

(Архівні зібрання України. Спеціальні довідники) (Серія "Шляхта 

України")  

(повторено область серії)  

Це єдина зміна, що стосується правил наведення при писаної пунктуації. 

Все інше залишилося без змін: перед кожним елементом області, крім першого, 

ставиться визначений для цього приписаний знак. У разі повторення елементів 

він повторюється, за винятком знака навскісна лінія. Наприклад:  

Маленькі сходинки : прогр. раннього втручання для дітей із затримкою 

розвитку : пер. з англ. / М. Пітерсі, Р. Трелоар у співпраці зі С. Кернс та ін. ; 

наук. ред. Т. І. Поніманська, А. А. Колупаєва  

У середині елементів наводять звичайні граматичні розділові знаки. 

Наприклад: 

Операція "Сафарі" : гумор і сатира.  

При поєднанні граматичного, приписного знаків пунктуації в описі 
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наводять обидва знаки. Наприклад: 

Благослови, душе моя, любов! : вірші  

У ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 вперше підкреслено, що для розрізнення 

приписаної та граматичної пунктуації застосовують проміжок в один 

друкований знак до і після при писаного знака. Виняток становлять крапка і 

кома — проміжок ставлять тільки після них. Знаки крапка з комою та три 

крапки до винятків не відносяться.  

Елементи, граматично пов‘язані в одному реченні, не розділяють 

приписаною пунктуацією. Наприклад:  

Українські колядки у легкому викладенні для фортепіано Ольги Кравців  

У цьому випадку відомості розглядаються як основний заголовок.  

  Джерело інформації 

 

Бібліографічні відомості наводяться в описі в тому вигляді, в якому вони 

подані у джерелі інформації. У зв‘язку з тим, що об‘єктами опису в новому 

стандарті є різні доку менти, визначення джерел інформації дано в 

узагальненому вигляді, оскільки для кожного виду документів існує своя 

специфіка в цьому питанні.  

Джерелом інформації для складання бібліографічного опису є документ в 

цілому. В разі необхідності можна на вести відомості, запозичені поза 

документом, наприклад, з опублікованих бібліографічних записів на документ 

(каталоги бібліотек, музеїв тощо, бібліографічних покажчиків, баз даних); чи 

інших джерел поза документом (довідкових видань, авторитетних файлів, 

метаданих).  

Головним джерелом інформації є елемент документа, який уміщує 

основні вихідні та аналогічні їм відомості — титульний аркуш, титульний 

екран, етикетка, наклейка тощо. Якщо головне джерело інформації відсутнє ( 

наприклад, етикетка на аудівізуальному документі) чи недоступне (наприклад, 

титульний екран електронного ресурсу), вибирають джерело інформації, 

альтернативне головному. При цьому, передусім, використовують джерело 

інформації, що є частиною документа, потім джерела, що супроводжують його: 

відомості, вміщені на контейнері, супроводжувальні матеріали, опубліковані 

видавцем, виготівником, розповсюджувачем тощо. Якщо використовують 

декілька джерел, їхня комбінація розглядається як єдине головне джерело.  

Поняття головного джерела відсутнє у ГОСТ 7.1—84, що в Україні був 

чинний як міждержавний. Головне джерело інформації вибирається для 

складання опису в цілому, а для кожної області опису встановлено приписане, 

залежно від виду документа. Наприклад, для плакатів джерелом для області 

назви і відомостей про відповідальність є все видання, для газет — перша і 

остання полоса, для книг — титульна сторінка, а за її відсутності — 

альтернативне джерело: обкладинка, суперобкладинка, задній бік палітурки.  

При різночитанні однорідних відомостей у різних джерелах, перевагу 

віддають бібліографічним відомостям, за позиченим з приписаного джерела 
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інформації. Відомості, взяті із неприписаного джерела інформації, наводять у 

квадратних дужках, наприклад, якщо відомості про авторів, редакторів, 

перекладачів та інших осіб зазначені не на титульній сторінці книги, а на 

звороті титульного аркуша, то в описі їх беруть у квадратні дужки.  

Необхідно відзначити, що у квадратних дужках також наводяться 

відомості, запозичені із джерел поза документом і сформульовані бібліографом 

на основі його аналізу. В новому стандарті застосування цього правила 

проведено послідовніше, ніж у ГОСТ 7.1—84: доповнення "[та ін.]" (та інші), 

зазначення "[б. м.]" (без місця), "[б. в.]" (без видавця), що додає в опис 

бібліограф, потрібно також брати у квадратні дужки. Квадратні дужки 

застосовуються у межах однієї області. Якщо суміжні елементи відносяться до 

різних областей, то кожен елемент береться в окремі квадратні дужки. 

Наприклад:  

По дорозі життя — без Батьківщини : [історія віруючої сім‘ї рос. німців / 

Й. Г. Фрізен]. — [Ужгород : Закарпаття, 2006] — 146, [1] с. ; 17 см. — 1000 пр.  

Мова бібліографічного опису, як правило, відповідає мові вихідних 

відомостей документів  

При складанні бібліографічного опису можна застосовувати скорочення 

слів і словосполучень, які мають відповідати вимогам ДСТУ 3582—97 

"Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги 

та правила", ГОСТ 7.12—93 "Библиографическая запись. Сокращения слов на 

русском языке. Общие требования и правила" та ГОСТ 7.11—78 "Сокращения 

слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в 

библиографическом описании" ( чинні в Україні як міждержавні).  

У ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 чітко сформульовані межі за стосування правил 

скорочення слів: поряд з основною назвою твору не допустимо скорочувати 

будь-які назви основної назви та будь-якої іншої (наприклад, паралельної, 

альтернативної, основної назви серії та підсерії). Виняток зроблено для 

аналітичного опису: у відомостях про документ, що містить складову частину, 

скорочують типову назву багатотомного чи продовжуваного документа 

(наприклад: Зібр. творів, Зб. наук. пр., Вибр. твори), назву періодичного 

документа (газети або журналу). Не скорочується також загальне позначення 

матеріалу: відомості, що відносяться до назви, якщо вони складаються з одного 

слова (наприклад: підручник, посібник, довідник, енциклопедія).  

Дозволяється одне й те саме слово у бібліографічному описі або 

скорочувати, або писати повністю. Це пояснюється недоцільністю скорочувати 

слова в тих випадках, коли це може змінити або зробити неясним зміст тексту 

опису, ускладнити його розуміння.  

Деякі наявні у джерелі інформації відомості можна не наводити в 

бібліографічному описі і не зазначати їхній про пуск ( наприклад, назви 

орденів, почесні військові та наукові звання, терміни, що вказують на правовий 

статус організації, дані про схвалення, допущення тощо).  

Ще раз нагадуємо, що в ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 змінено правила вживання 

малих і великих літер. З великої літери пишуть тільки перше слово області 

опису, а в елементах малі та великі букви вживають відповідно з нормами мови, 
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на якій складають опис (наприклад, перші слова відомостей, що відносяться до 

назви і відомостей про відповідальність пишуть з малої літери, окрім власних 

імен, перших слів назв або цитат). Виняток складають загальне визначення мате 

ріалу і будь-якої назви в усіх областях опису. Наприклад:  

Тошкова С. З джерела Вічної книги [Текст] : спроба екон. прочитання 

Біблії / Светла Тошкова ; з болг. переклали М. Ярмолюк, Т. Ярмолюк. — Львів : 

Кальварія, 2005. — 167 с. : портр. ; 20 см. — На опр.: Public management. — 

Бібліогр.: с. 162—164 та в підрядк. прим. — Переклад за вид.: От извора на 

Вечната книга / Светла Тошкова. София : Унив. изд-во "Св. Климент 

Охридски", 2005. — ІSBN 966-663-186-5 (в опр.).  

При наявності у джерелі інформації явних помилок, в тому числі й 

друкарських, які не змінюють зміст тексту, відомості в описі наводять у 

виправленому виді й не зауважують виправлення. Пропущені букви або цифри 

вставляють, взявши їх у квадратні дужки. Ті ж з помилок, які змінюють зміст 

тексту, а також усі помилки в прізвищах, ініціалах осіб, які брали участь у 

створенні документа, відтворюють у бібліографічному описі без змін. Після них 

у квадратних дужках наводять правильне написання. Відомості, що викликають 

сумнів, наводять в описі із знаком запитання, взятим у квадратні дужки.  

Числівники в описі, як правило, наводять так, як вони подані у джерелі 

інформації. Але римські цифри і числівники у словесній формі замінюють 

арабськими цифрами при позначенні кількості актів або дій сценічних творів; 

класів чи курсів навчальних закладів; порядкових номерів видання; порядкових 

номерів музичних творів; дат виходу документа; номерів випусків 

багаточастинного документа. 

Однорівневий бібліографічний опис 

 

В однойменному розділі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 викладені правила 

складання опису на однотомний документ чи окремий том (випуск) 

багатотомного або серіального документа. Першим елементом опису є основна 

назва документа. Її наводять у тому вигляді, в якому вона подана в документі, в 

тій самій послідовності і з тими самими знаками. Вона може складатися з 

одного чи декількох речень.  

WEВ-дизайн і презентація інтелектуальної діяльності  

20 сторінок одного життя наприкінці ХХ століття  

...І золото сміху, і срібло сльози  

Скільки? Стільки ж! Збереження кількості  

Дівчино, дівчино, де твої крильця?..  

Волинь, Полісся, Поділля: УПА та запілля, 1944—1946  

Якщо основна назва складається із декількох речень, між якими у джерелі 

інформації відсутні розділові знаки, в описі ці речення відділяють одне від 

одного крапкою.  
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Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології 

 

Основна назва може уміщувати альтернативну назву, з‘єднану з нею 

сполучниками "чи", "або". Вона пишеться з великої літери, перед сполучниками 

ставлять кому. Враховуючи різноманітність видавничої практики, в ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 установлено правила вибору основної назви.  

Якщо у приписаному джерелі інформації є декілька назв однією мовою, 

то як основну в описі наводять назву, виділену поліграфічним способом. Якщо 

ж цієї ознаки не має, наводять першу із послідовно зазначених назв. Цим самим 

правилом керуються при виборі повної чи скороченої форми назви. У складних 

випадках перевагу віддають повній формі. При наявності типової та тематичної 

назви як основ ну в описі наводять тематичну назву, незалежно від 

поліграфічного виділення і послідовності розміщення, наприклад:  

У джерелі інформації    В описі  

ПОЛІТИЧНА КАРТА    Європа : політична 

карта  

Європа  

Коли основна назва відсутня у приписаному джерелі інформації, вона 

може бути запозичена з інших джерел, при чому це потрібно відзначити у 

примітці. Якщо основну назву встановити за якимось джерелом неможливо, її 

можна сформулювати. В обох випадках назву беруть у квадратні дужки. При 

формулюванні назви, як правило, використовують позначення виду документа, 

жанру твору, першого слова в тексті тощо. Це положення застосовують, у 

першу чергу, для некнижкових документів: образотворчих видань, нот та ін., 

наприклад:  

[Наша рідна мова]  

(Назву 4-го видання сформульовано на основі назви третього видання цієї 

самої книги, про що необхідно зробити примітку)  

[Прайс-лист видавництва]  

(Назву сформульовано на основі аналізу документа)  

До області назви і відомостей про відповідальність уперше уведено новий 

елемент — загальне визначення матеріалу. Це факультативний елемент, який 

доцільно наводити в описі для інформаційних масивів, що уміщують відомості 

про документи різних видів. Загальне позначення матеріалу уможливлює 

визначення знакової природи документа (текст, ноти, карти, зображення, 

шрифт Брайля тощо) чи фізичну форму об‘єкта опису (мікроформа, 

електронний ресурс). Загальне позначення матеріалу наводять в установленій 

формі, вибираючи із даного в національному стандарті ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

списку один із відповідних термінів:  

відеозапис  

звукозапис  

образотворчий матеріал  

карти  

комплект  

мікроформа  
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мультимедіа  

ноти  

предмет  

рукопис  

текст  

шрифт Брайля  

електронний ресурс  

Із перелічених термінів вибирають один. Перевагу від дають позначенню 

фізичної форми, в якій представлено матеріал. Наприклад, якщо 

картографічний документ представлено у вигляді мікроформи або 

електронного ресурсу, як загальне позначення матеріалу зазначають його 

форму.  

Загальне позначення матеріалу наводять після основної назви з великої 

літери у квадратних дужках, наприклад:  

Неопубліковані гуцульські п‘єси [Текст]  

Богородиця з дитям і похвалою [Образотворчий матеріал]  

Антологія лемківської пісні [Ноти]  

Житомирська область [Карти]  

Україна 2004: події, документи, факти [Електронний ресурс]  

Якщо твір розміщено на декількох носіях, що відносяться до різних 

категорій матеріалів, наводять загальне позначення матеріалів, прийнятих за 

основний об‘єкт опису. Відомості про решту носіїв можна навести в області 

фізичної характеристики чи в області приміток (наприклад, при описі CD-

ROMa і брошури до нього). Якщо серед декількох об‘єктів на різних носіях не 

можна вибрати основний об‘єкт, наводять позначення "[Мультимедіа]" чи 

"[Комплект]", наприклад, інформація може бути розміщена на аудіокасеті, 

відеодиску та у вигляді короткого пояснювального тексту в брошурі.  

Загальне позначення матеріалу, опис якого переважає в конкретному 

інформаційному масиві, може бути випущеним, наприклад, якщо каталог чи 

база даних уміщує записи на книги, то у записах на книги загальне позначення 

матеріалу можна не зазначати, а в записах на інші види документів (наприклад, 

на образотворчі, нотні видання, електронні видання) рекомендується зазначити 

цей елемент опису, що визначає клас матеріалу, до якого належить об‘єкт 

опису.  

В описі може бути наведено паралельну назву як еквівалент основної 

назви іншою мовою чи іншою графікою. Вона має ті самі форми і правила 

наведення, що й основна назва. Перед паралельною назвою ставлять знак 

рівності.  

Як паралельну назву можна навести також назву оригіналу, що вміщена у 

джерелі інформації іншою мовою, ніж основна назва.  

Відомості, що відносяться до назви, вміщують інформацію, що розкриває 

та пояснює основну назву, в тому числі іншу назву, відомості про вид, жанр, 

призначення твору, зазначення про те, що документ є перекладом з іншої мови 

тощо.  

Перед відомостями, що відносяться до назви, ставлять знак "двокрапка". 
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Це загальне положення. Відомості, що відносяться до назви, можуть бути 

різнорідними або одно рідними. Різнорідні відомості чи групи різнорідних 

відомостей, що відносяться до назви, наводять зі знаком "двокрапка", що 

передує їм. Однорідні відомості розділяють між собою тими самими 

розділовими знаками, які наявні у джерелі інформації, наприклад:  

Роздивись та розкажи : бесіди за малюнками : для тих, кому 4, 5, 6...  

Україна — Німеччина : розвиток законодавства в рамках європейського 

права : матеріали семінару  

Однак, якщо у джерелі інформації однорідні відомості, що відносяться до 

назви, розділені крапками, в описі їх на водять через кому. Це пов‘язано з 

новими правилами вживання малих і великих букв. За відсутності розділових 

знаків у джерелі інформації ці відомості також розділяють комами, наприклад:  

В країні журавлів : новели, етюди, оповід.  

Редакторська справа : проблеми майстерності : зміст, форма, нюанси  

У тому випадку, якщо у джерелі інформації уміщено більше однієї назви, 

одну з них, вибрану за визначеними правилами (тематичним, виділеним 

якимось чином, наведе ним першим) наводять в описі як основну назву, а другу 

— як відомості, що відносяться до назви. Другу назву завжди наводять з 

великої літери (на відміну від інших відомостей, що відносяться до назви), і 

слова в ній не скорочують, на приклад:  

За сестрою [Текст] : Козацька помста  

Ясна зірниця світова [Ноти] : Богданів марш  

Зоряниця [Образотворчий матеріал] : (Язицька Зірка—Чарівниця)  

Відомості, необхідні для розкриття чи пояснення основної назви, жанру 

твору, виду документа тощо, можуть бути сформульовані на основі аналізу 

документа. В цих випадках їх беруть у квадратні дужки. Особливу увагу 

необхідно приділити змінам, що стосуються відомостей про відповідальність. У 

стандарті ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 змінено статус цього елемента: перші відомості 

про відповідальність є безумовно обов‘язковим елементом бібліографічного 

опису, тобто його наведення не обмежується будь-якими умовами, як було 

прийнято у ГОСТ 7.1—84 (раніше чинному в Україні як міждержавний).  

У відповідності з основним принципом ISBD відомості в 

бібліографічному описі необхідно наводити в тому вигляді, як вони подані в 

документі. Якщо послідовно застосовувати цей принцип, то перші відомості 

про відповідальність як один з ідентифікуючих елементів документа 

обов‘язково потрібно подати в описі.  

За старими нормами прізвища авторів творів, зазначених у заголовку 

бібліографічного запису, не наводили у відомостях про відповідальність, тому в 

описі були відсутні перші відомості про відповідальність у тій формі й обсязі, 

як вони були зазначені в документі.  

Якщо опис доповнюється заголовком бібліографічного запису, ім‘я особи 

в заголовку наводять у формалізованому вигляді; спочатку прізвище, потім ім‘я 

(можливо ще по батькові) чи псевдонім. Тільки у відомостях про 

відповідальність є можливість зазначити, в якому виді особа, яка несе 

інтелектуальну чи іншу відповідальність за документ, представлена в самому 
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документі. Заголовок запису — факультативний елемент, відомості про 

відповідальність — обов‘язковий елемент опису, відповідно із положенням 

ISBD. У прийнятій системі координат логічно запропонувати таку модель 

запису, в якій відомості про відповідальність обов‘язково зазначають, навіть 

якщо вони збігаються із заголовком.  

Обов‘язкове наведення перших відомостей про відповідальність дає 

змогу адекватніше подавати документ у бібліографічному запису, ніж це було 

раніше.  

З іншого боку, в новому національному стандарті спрощено правила 

наведення відомостей про відповідальність: незалежно від міри 

відповідальності в описі наводять відомості про одну, дві чи три особи або 

організації, які виконують одну й ту саму функцію. За наявності інформації про 

чотири або більше осіб і (або) організацій кількість відомостей про 

відповідальність, що наводяться, визначає бібліографуюча організація. В описі 

можуть бути наведені відомості про всіх осіб і (чи) всі організації, які зазначені 

у джерелі інформації. За необхідності скоротити їхню кіль кість, обмежуються 

зазначенням першої із кожної групи з доданням у квадратних дужках "[та ін.]" 

(та інші).  

Відповідно положенням нового стандарту в описі не зазначають 

підпорядкованість організації. Якщо раніше структурні підрозділи відділялись 

від назви основної організації крапкою, то тепер їх розділяють комою. 

Відомості про відповідальність уміщують інформацію про осіб та організації, 

що брали участь у створенні інтелектуального, художнього чи іншого змісту 

твору, що є об‘єктом опису, наприклад:  

Ф. Б. Керр ; пер. з англ. В. Немченко  

В. Ф. Салабай, Н. М. Довганик, М. В. Борисенко, М. П. Чуб ; Київ. нац. 

екон. ун-т ім. В. Гетьмана.  

НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва ; редкол.: В. А. Смолій 

(відп. ред.) [та ін.]  

Крім цього, відомості про відповідальність можуть уміщувати тільки 

слова і фрази, що несуть інформацію про виконану роботу, якщо у джерелі 

інформації нема осіб чи назв організацій та якщо їх не вдалося установити, 

наприклад: 

 / відредаговано автором 

 / ілюстровано групою художників  

Якщо відомості про відповідальність наводять із одного джерела 

інформації, їх записують у тому порядку, як і в ньому, якщо відомості про 

відповідальність запозичені із різних джерел інформації, їх наводять у 

логічному порядку: спочатку імена осіб чи назви організацій, що зробили най 

більший внесок в інтелектуальніший, художній чи інший зміст твору, потім 

відомості про інших осіб чи інші органі зації, наприклад:  

В. В. Івата, С. А. Ткаченко, С. В. Шевчук ; ред. В. Д. Пантелєєв ; Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова  

Оксана Іваненко ; [упоряд. В. Татаринова] ; худож. О. Кошель  

(У першому прикладі всі відомості уміщені на титульному аркуші; в 
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другому: відомості про автора літературного твору та про художника уміщені 

на титульному аркуші, інші відомості на звороті титульного аркуша).  

Зміни, що стосуються області видання, полягають у тому, що відомості 

про нього наводять у формулюваннях і в послідовності, наявних у джерелі 

інформації: порядковий номер видання не виноситься на перше місце, як це 

було раніше. Додаткові відомості про видання (виправлене, доповнене, 

стереотипне, змінене тощо) і перші відомості про відповідальність, що 

відносяться до конкретного зміненого видання, є обов‘язковими елементами, 

наприклад:  

2-ге вид., переробл. та доповн.  

Нове вид. / перегл. та анот. Сільвією Мезюр.  

Після області видання в описі уміщується нова для загального переліку 

область, що має назву "область специфічних відомостей", яка застосовується 

при описі об‘єктів, що є особливим типом публікації або розміщені на 

специфічних носіях. Як уже зазначалося в попередніх публікаціях, до них 

відносяться картографічні, нотні, серіальні документи; стандарти і технічні 

умови; патентні документи, мікроформи, якщо на них розміщені всі названі 

види доку ментів, а також електронні ресурси.  

При описі картографічних документів ця область називається областю 

математичної основи, серіальних документів — областю нумерації, 

електронних ресурсів — областю виду та обсягу ресурсу. Набір елементів, що 

наводяться в області специфічних відомостей, неоднаковий для різних видів 

документів.  

В описі карт, картографічних атласів, схем, планів то що в області 

математичної основи можуть бути зазначені такі відомості, наявні у джерелі 

інформації: масштаб, картографічна проекція, координати, відомості про 

рівнодення чи епоху в зоряних картах. 

Масштаб записують у формі абстрактного числа, що показує в скільки 

разів зменшені розміри земної поверхні. Слово "масштаб" в описі не 

зазначають, наприклад: 

Маршрутная карта (ИКАО) FL275 и выше [Карты] = Enroute chart (ICAO) 

above FL275 : 08 июня 2006 г. / Гос. авиац. воз душ. администрация, Гос. 

предприятие обслуживания движе ния Украины, служба аэронавигац. информ. 

— 1:1 500 000, в 1 см 15 км ; равноугол. конич. пр-ция Ламберта ; расстояния в 

километрах, путевые углы магнит., высоты приведены к средн. уровню моря. — 

К. : Киевская ВКФ, 2006. — 1 к. : цв., текст, 81х98 см, слож. ; 27х17 см. — 

Текст парал. рус., англ. — 500 экз.  

В описі серіальних документів в області нумерації на водять відомості 

про перший та останній номер, що вийшли, і (або) датах початку і закінчення 

існування серіального до-кумента. В області відображають також відомості про 

пе рерви у виданні, змінах і відновленнях нумерації, наприклад:  

Вісник Книжкової палати [Текст] : наук.-практ. журн. / за сновник, 

видавець і виготівник "Державна наукова установа "Книжкова палата України". 

— 1996, серп. — . — К., 1996 — . — Щомісячник. 1996, № 1—6. — 100 пр. ; 

1997, № 1—12. — 250 пр.  
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В описі електронних ресурсів в області виду й обсягу ресурсу зазначають 

вид ресурсу і відомості про його обсяг, наприклад:  

Москва 2004 [Электронный ресурс] : электрон. бизнес-карта ; Санкт-

Петербург, 2004 : электрон. бизнес- карта. — Элект рон. граф. дан. и прогр. 

(560 Мб). —К. : Транснавіком, 2004. — 2 электрон. опт. диски (CD-ROM). — 

Систем. требования: Pentium-166 ; RAM 64 Mb ; SVGA 2Mb ; CD-ROM 4-x ; 

Windows 98, ME, 2000 XP. — Загл. с титул. экрана. — На контейнере номер: 

X35U6H-74AMKC-SCWC3T-CJUS24. — MCP4LZ-H85R5Z-FTG8MQ.  

В описі нотних документів в області специфічних відомостей наводять 

відомості про форму викладу нотного тексту: партитуру, партії (голоси), 

дирекціон. Відомості в області зазначають у формі, даній у джерелі інформації, 

наприклад:  

Грає дитячий духовий оркестр [Ноти] / упоряд. І. Т. Олійник. — 

Партитура та голоси. — К. : Муз. України, 1998. — 120 с., 17 парт. (204 с. розд. 

паг.) ; 22 см. — Тит. арк. парал. укр., рос. — Н. д. 9224.  

В описі нормативних документів із стандартизації (стандартів і технічних 

умов) в області специфічних відомостей вказують позначення раніше чинного 

документа, дату набуття ним чинності, терміни дії об‘єкта бібліографічного 

опису, наприклад:  

Національна стандартизація. Правила розроблення, по будови, 

викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів [Текст] : ДСТУ 

1.10:2005. — На заміну ДСТУ 3456—96, КНД 50—028—94 ; чинний від 2006-

01-01. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 16 с., включ. обкл. : 

табл. ; 29 см. — (Національний стандарт України).  

В описі патентних документів в області специфічних відомостей 

зазначають реєстраційний номер заявки на патентний документ, дату її 

подання, дату публікації та відомості про офіційне видання, в якому 

оприлюднено відомості про патентний документ; так звані відомості про 

конвенційний пріоритет (дату подання заявки, номер і назву країни 

конвенційного пріоритету, які наводять у круглих дужках). Також в області 

можуть бути зазначені індекси національної патентної класифікації, наприклад:  

Холодильник однокамерний без морозильної камери по бутовий [Текст] : 

патент 14709 : МКЗ 07-07 / Горін О. М., Волощенко О. В., Чуріп О. О. ; власник 

патенту Закрите АТ "Укр. наук.-дослід. і проект. ін-т побут. 

машинобудування". — № 200601173 ; заявл. 26.07.06 ; опубл. 10.08.07, Бюл. № 

12 (кн. 2). — 2 с. : іл.  

На відміну від ГОСТ 7.1—84, що був раніше в Україні чинний як 

міждержавний, область специфічних відомостей не застосовують при описі 

промислових каталогів, неопублікованих звітів про науково-дослідницькі 

роботи, неопублікованих дисертацій, оскільки відомості, які наводилися у цій 

області при описі названих видів документів, функціонально й змістовно 

відповідають іншим областям опису.  

Зміни в області вихідних даних пов‘язані з формою на ведення 

відомостей про місце видання, ім‘я видавця; їх потрібно наводити у формі й 

відмінкові, зазначених у джерелі інформації, а не тільки у називному відмінку.  



 144 

Назву місця видання наводять у формі й відмінкові, зазначених у джерелі 

інформації, наприклад: . 

 — Львів  

 — У Кіровограді  

Якщо зазначено декілька місць видання, наводять назву, виділену 

поліграфічним способом чи вказану першою в джерелі інформації. Випущені 

відомості відзначають скороченням "[та ін., і ін.]". Можуть бути наведені назви 

другого й наступного місць видання, що відділяються одна від іншої крапкою з 

комою, наприклад: . 

 — К. [та ін.] 

 — К. ; Львів  

Відомості про видавця за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 мають статус 

обов‘язкового елемента. Відомості наводять так, як вони зазначені в 

приписаному джерелі інформації, зберігаючи слова або фрази, що вказують 

функції, виконувані осо бою чи організацією.  

Відомості про видавничі функції організації виражені словами 

"видавництво", "видавничий дім", "видавнича організація", "видавець" тощо 

випускають при наявності тематичної назви, але зберігають, якщо ім‘я 

(найменування) видавця і ці слова граматично пов‘язані.  

Відомості про форму власності видавця, розповсюджувача тощо (АТ, 

ВАТ, ТОВ, ЗАТ, LTD, Inc тощо), зазвичай випускають, наприклад:  

 

У джерелі інформації:    В описі:  
 

Видавництво "Дніпро"    : Дніпро  

ВАТ "Білоцерківська друкарня"  :Білоцерківська 

друкарня  

ЗАТ "Броварська друкарня"    : Броварська друкарня  

ТОВ "Літопис-XX"     : Літопис-XX  

Видавнича агенція "Проспект"    : Проспект  

Видавничий дім "Всесвіт"    : Всесвіт  

Видавництво ім. Олени Теліги  : Вид-во ім. Олени 

Теліги  

Ім‘я (найменування) видавця тощо наводять у короткій формі, яка 

забезпечує його розуміння та ідентифікацію. Якщо воно увійшло до 

попередньої області у повній формі, в цій області його можна скоротити до 

найкоротшої форми, аж до акронімної, наприклад:  

. — Львів : Укр. акад. друкарства  

. — Х. : РЦНІТ  

Якщо видавець — фізична особа, в описі наводять його прізвище та 

ініціали у формі й відмінку, зазначених у джерелі інформації, наприклад:  

. — К. : Яновська М.А.  

. — Львів : О.В. Богданова  

Найменування видавничого філіалу наводять після імені (найменування) 

видання й відділяють комою, наприклад:  
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. — Донецьк : Поліпрес, дочір. п-во  

У разі наявності декількох груп відомостей, що включають місце видання 

та ім‘я (найменування) видавця, що відносяться до нього, їх зазначають 

послідовно й відділяють один від одного крапкою із комою, наприклад: 

. — К. : Генеза ; Запоріжжя : Прем‘єра  

Якщо в документі відсутні відомості про видавця, що є обов‘язковим 

елементом бібліографічного опису, наводять скорочення "[б. в.]", що також 

обов‘язкове.  

На доповнення до відомостей про видавця в описі може бути зазначений 

новий елемент області вихідних даних — відомості про функції 

розповсюджувача, дистриб‘ютора тощо, що є факультативними. Пояснення 

названих функцій, якщо вони відсутні в попередніх відомостях області, 

наводять у квадратних дужках, наприклад:  

К. : Арт-Пресс : Дніпро-Ант [розповсюджувач]  

Як дату видання наводять рік публікації документа, що є об‘єктом опису. 

Рік зазначають арабськими цифрами, перед ним ставлять кому. Якщо дата 

невідома, на її місці на водять дату авторського права (копірайту), дату 

виготовлення (друкування) чи дату цензурного дозволу із відповідними 

поясненнями, наприклад: 

сор. 1981  

друкування 1991  

ценз. 1881  

Рік видання, навіть у тих випадках, коли відомості про нього відсутні, 

потрібно встановити хоча б приблизно. В таких випадках дату видання 

зазначають у квадратних дужках зі знаком запитання, наприклад:  

[1919?]  

Позначення "б. р." в описі не наводять. Якщо в доку менті відсутні 

вихідні відомості, в описі може бути зазначене місце виготовлення та ім‘я 

виготівника. Відомості на водять у круглих дужках, наприклад:  

. — [Б. м. : б. в.], друкування 1995 (Вінниця, Вінниц. обл. друк.)  

В область фізичної характеристики уведено новий елемент специфічне 

позначення матеріалу. Після відомостей про кількість фізичних одиниць 

наводять позначення фізичного носія документа, наприклад:  

. — 1 к. (2 арк. в заг. рамці)  

. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)  

. — 1 мфіша  

Як специфічне позначення матеріалу при описі книг наводять сторінки, 

аркуші, стовпчики, а цифри, що пере дують їм, означають кількість цих 

позначень, тобто обсяг.  

У запису на комплектні та аркушеві текстові видання, а також книжкові 

видання, що складають більше однієї фізичної одиниці (декілька брошур, 

папок), на початку пагінації зазначають кількість цих одиниць і специфічне 

позначення матеріалу (том, частина, аркуш, зошит, брошура, папка тощо), а 

потім у круглих дужках — пагінацію та інші відомості з необхідними 

поясненнями, наприклад:  
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. — 1 зошит (28 окр. арк.)  

. — 2 брош. в обкл. (16, 21 с.)  

. — 1 папка (14 окр. арк.)  

Відомості про пагінацію наводять тими цифрами (римськими чи 

арабськими), які використано в об‘єкті опису; невраховані аркуші 

перераховують і записують арабськими цифрами у квадратних дужках у кінці 

пагінації. Не враховують і не уводять до опису сторінки, які уміщують рекламу, 

призначені "для нотаток", "для записів" тощо.  

Як інші фізичні характеристики об‘єкта опису можуть бути наведені 

відомості про ілюстрації, про матеріал, з якого виготовлено об‘єкт опису. Перед 

відомостями ставлять двокрапку. Кожні наступні відомості відділяють від 

попередніх комою, наприклад:  

. — ХХІ, 117, [3] арк. іл.  

. — 3 електрон. опт. диски (CD-ROM) : звук, колір  

. — 1 зв. диск (120 хв) : цифровий, стерео  

У разі необхідності зазначають розміри об‘єкта опису, перед якими 

ставлять знак крапка з комою. Якщо об‘єкт опису знаходиться в контейнері, 

можуть бути наведені роз міри об‘єкта і розміри контейнера або ж тільки 

розміри контейнера.  

Останнім елементом області є відомості про супроводжувальний 

матеріал, перед яким ставлять знак плюс. Арабськими цифрами зазначають 

кількість фізичних одиниць, назву супроводжувального матеріалу, а також 

відомості про його обсяг і розмір, наприклад:  

. — 56 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск  

. — 2 електрон. опт. диска (CD-ROM) : 12 см + 1 брош. (5 с. ; 13 см)  

Зміни в області серії пов‘язані зі збільшенням кіль кості обов‘язкових 

елементів. А це — основна назва серії та підсерії, Міжнародний стандартний 

номер серіального видання, присвоєний цій серії чи підсерії (ISSN); номер 

випуску серії чи підсерії. Якщо ці відомості вказані у джерелі інформації, їх 

обов‘язково потрібно зазначати в описі.  

Ще одне нововведення в області серії уже згадувалось у попередніх 

публікаціях: це правило наведення декількох серій. Відомості про кожну серію 

беруть в окремі круглі дужки і розділяють проміжком.  

Область приміток уміщує додаткову інформацію про об‘єкт опису, яка не 

була зазначена в інших елементах опису. Відомості, що наводяться в області, 

запозичують з будь-якого джерела інформації і не беруть у квадратні дужки. 

Перед кожною приміткою ставлять знак крапка і тире або примітку 

розпочинають з нового рядка.  

Необхідно відзначити, що область приміток у цілому факультативна, 

однак при складанні опису деяких об‘єктів окремі примітки обов‘язкові, 

приміром, примітки про джерело основної назви, про системні вимоги при 

описі електронних ресурсів, відомості про депонування при описі депонованої 

наукової роботи, наприклад:  

. — Назва з контейнера  

. — Систем. вимоги: Pentium 100 Mhz, 16 Mb RAM, Windows 95, 98, 2000, 
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XP; MS Word 97 — 2000  

. — Деп. в ДНТБ України 17.10.1992, № 1677-УК92  

Текст примітки не регламентується, за винятком обов‘язкових елементів. 

Усередині приміток, що містять фрагмент опису, області й елементи наводять з 

приписаними їм знаками, крім знака крапка і тире, який замінюють крапкою, 

наприклад:  

Переклад за вид.: Alice‘s Adventures in Wonderland / Lewis Carroll. London, 

1994  

На відміну від раніше чинного в Україні як міждержавний ГОСТ 7.1—84 

відомості про тираж видання варто зазначати в області приміток. Перед ним 

можливе наведення примітки про наявність оправи, якщо в описі не зазначено 

ISBN видання. При наявності цього елементу опису відомості про оправу 

вказують після того в області стандартного номера (чи його альтернативи) та 

умов доступності.  

В області стандартного номера (чи його альтернативи) та умов 

доступності наводять Міжнародні стандартні номери, присвоєні об‘єкту опису: 

Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) чи Міжнародний стандартний 

номер серіального видання (ISSN), або ж будь-який інший міжнародний номер, 

присвоєний об‘єкту опису в установленому порядку. Стандартні номери 

наводять з прийнятою абревіатурою і приписаними проміжками й дефісами, 

наприклад:  

. — ІSBN 966-521-406-3  

. — ISSN 0365-8392  

Бувають випадки, що ISBN наводять неправильно. В ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006 передбачена можливість зазначати правильний ISBN, якщо є 

можливість його встановити. Не правильний номер наводять в описі в тому 

виді, як його зазначено у виданні з поясненням у круглих дужках "помилк.", 

наприклад:  

ІSBN 966-522-124-8. — ISBN 9965-22-124-8 (помилк.)  

В останній області опису додатково до попередніх, уведені нові 

факультативні елементи: альтернативний номер, ключова назва, умови 

доступності.  

Альтернативний номер для індексації наводять, якщо відсутній 

Міжнародний стандартний номер. Як його альтернативу допускається наводити 

номер державної реєстрації, видавничий номер, номер дошки музичного твору, 

інші номери, наприклад: 

№ держ. регістрації 6243  

(вказано номер державної реєстрації друкованого засобу масової 

інформації)  

Вид. № 3116, Н. д. 9296  

(вказано видавничий номер та номер дошки музичного твору)  

Ключова назва — це назва, що встановлюється для ідентифікації та 

реєстрації серіального видання у процесі присвоєння ISSN. Його наводять у 

даній області після ISSN, ставлячи перед ним знак рівності, наприклад:  

. — ISSN 0340-0352 = IFLA journal  
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Умови доступності включають інформацію про ціну чи короткі відомості 

про інші умови доступу до об‘єкту. Перед цим елементом бібліографічного 

опису ставлять знак двокрапка, наприклад: 

 : безкошт. для слухачів курсу 

 : безпл. 

 : 108 грн  

Додаткові відомості наводять у круглих дужках як не обхідне пояснення 

до будь-якого елементу області. Може бути наведений Міжнародний 

стандартний номер багатотомного видання в цілому і номер тому, а також 

стандартний номер супроводжувального матеріалу з додатковими 

поясненнями, наприклад: 

ISBN 966-01-0010-8 (Веселка). — ISBN 966-692-000-0 (Навч. кн. — 

Богдан)  

ISBN 966-03-3446-Х (Фоліо) (в пер.)  

ISBN 966-675-405-Х — ISBN 966-675-408-8 (т. 1)  

Багаторівневий бібліографічний опис 

 

Цей розділ ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 присвячений опису багаточастинних 

документів — багатотомних і серіальних.  

На першому рівні (в загальній частині) багаторівневого опису наводять 

відомості, характерні для всіх чи більшості фізичних одиниць — томів 

(випусків, номерів), що входять до складу багаточастинного документа.  

На другому рівні (в специфікації) багаторівневого опису наводять 

відомості, що відносяться до окремих фізичних одиниць — томів (випусків, 

номерів), що входять до складу багаточастинного документа. Якщо відомості 

на другому рівні відносяться до групи, сукупності фізичних одиниць, відомості 

про окремі фізичні одиниці зазначають на наступному рівні, наприклад:  

Держава та регіони : наук.-вироб. журн. / Гуманіт. ун-т "За поріз. ін-т 

держ. та муніцип. упр.". — 2001— . — Запоріжжя, 2007.  

Серія "Гуманітарні науки". — 2003— . 2007, № 1. — 300 пр. — ISSN 

1813-341X  

Серія "Державне управління". — 2002— . 2007, № 2—3. — 300 пр. — 

ISSN 1813-3401  

Серія "Економіка та підприємництво". — 2001— . 2007, № 3. — 300 пр. 

— ISSN 1814-1161  

Необхідно підкреслити, що всі ті зміни, які були прийняті для 

однорівневого опису, поширюються й на багаторів- невий опис багатотомних, 

серіальних документів, Багаторівневий опис багаточастинного документа 

складають за правилами однорівневого опису із урахуванням особливостей, 

розглянутих послідовно для першого і другого рівнів.  
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Аналітичний бібліографічний опис 

 

У цьому розділі викладені правила складання бібліографічного опису 

складової частини документа, для ідентифікації та пошуку якої необхідні 

відомості про документ, де вона уміщена. Порівняно з ГОСТ 7.1—84 цей розділ 

значно розширено, але — і на цьому варто наголосити — враховуючи 

різноманітність об‘єктів опису, у рамках нового національного стандарту 

розроблено узагальнені правила аналітичного опису.  

До складових частин відносяться: самостійні твори; частина твору, що 

має самостійну назву; частина твору, що немає назви, але виділена для 

бібліографічної ідентифікації.  

У ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 об‘єкт аналітичного опису розширено за рахунок 

можливості складати опис на частину твору, яка не має самостійної назви. При 

описі фрагмента документа, який не має назви, основна назва цього фрагмента 

може бути сформована на основі аналізу документа й на ведена у квадратних 

дужках.  

Документ, що уміщує складову частину, є ідентифікатором публікації й 

називається ідентифікаційним документом.  

При складанні ідентифікаційного бібліографічного запису рішення про 

використання заголовка запису як для складової частини, так і для 

ідентифікаційного документа приймає бібліографуюча установа. Як правило, у 

записі ідентифікуючого документа заголовок не використовують.  

Якщо відомості про відповідальність складової час тини документа 

збігаються із заголовком запису, їх можна не повторювати в області назви і 

відомостей про відповідальність. Це допускається лише для аналітичного 

бібліографічного запису.  

Аналітичний бібліографічний опис складають за такою схемою:  

Відомості про складову частину документа // Відомості про 

ідентифікуючий документ. — Відомості про місцезна ходження складової 

частини в документі. — Примітки.  

В аналітичному бібліографічному описі допускається крапку і тире між 

областями бібліографічного опису замінювати крапкою.  

Порядок наведення бібліографічних відомостей про складову частину 

документа та ідентифікуючий документ аналогічний нормам складання 

однорівневого бібліографічного опису.  

Новий національний ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 покликаний забезпечити 

впровадження сучасних автоматизованих технологій опрацювання документів, 

ведення інформаційних баз даних; ефективність пошуку та використання 

документів усіх видів і типів; результативний обмін бібліографічною 

інформацією між інформаційними службами, бібліотеками, видавцями і 

книготорговельними організаціями як усередині України, так і за її межами. 

Дотримання нових норм при створенні бібліографічної інформації дасть змогу 

адекватно подати документ у бібліографічному записі й створити якісний 

інформаційний продукт.  
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