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У статті автором здійснюється аналіз категорій «принципи», «юридичні принципи», «принципи публічного управлін-
ня», визначаються їхні ознаки та зміст. З урахуванням особливостей принципів приватизації визначаються ознаки принципів 
публічного управління у цій сфері: за змістом це – основні, керівні, фундаментальні положення; їх застосування дозволяє 
з’ясувати спрямованість правового, організаційного, економічного та інформаційно-аналітичного забезпечення приватизації 
та особливості завдань, що повинні вирішуватися на кожному конкретному етапі здійснення цього процесу; закріплені в 
законодавстві; є загальнообов’язковими; мають універсальний характер застосування всіма органами приватизації в неза-
лежності від виду приватизації; є стабільними; визначають повноваження суб’єктів приватизації, уповноважених здійсню-
вати регулятивний вплив на суспільні відносини у сфері приватизації; утворюють взаємоузгоджену систему та сприяють 
стабільності механізму публічного управління у сфері приватизації, що забезпечує досягнення поставлених цілей. Запропо-
новано авторське визначення поняття «принципи публічного управління у сфері приватизації» як систематизованих основних 
загальнообов’язкових, універсальних правил, закріплених у законодавстві, що визначають повноваження суб’єктів привати-
зації, наділених владними повноваженнями  здійснювати регулятивний вплив на суспільні відносини у сфері приватизації, 
застосування яких дозволяє з’ясувати спрямованість правового, організаційного, економічного та інформаційно-аналітичного 
забезпечення приватизації.

Розглянуто різні наукові підходи до систематизації принципів публічного управління. Запропоновано до кола принципів 
публічного управління у сфері приватизації віднести принцип об’єктивності управління; демократизму; правової впорядкова-
ності; законності; публічності; поєднання централізації і децентралізації; відкритості та прозорості; державного регулювання 
та контролю; цілісності; внутрішньої збалансованості; наукової обґрунтованості; гласності; результативності та ефективнос-
ті; дотримання загальнодержавних інтересів; рівності; безперервності та повноти прийняття рішень; партнерства; відпові-
дальності суб’єктів приватизації.

Ключові слова: приватизація, принципи, публічне управління, приватизаційний процес, державна політика.

The author analyzes the categories “principles”, “legal principles”, “principles of public administration”, defines their features 
and content. Taking into account the peculiarities of the principles of privatization, the signs of the principles of public administration 
in this sphere are determined: in terms of content, these are the basic, guiding, fundamental provisions; their application makes it 
possible to find out the orientation of the legal, organizational, economic and informational-analytical support of privatization and the 
particularities of the tasks that must be solved at each particular stage of the implementation of this process; enshrined in legislation; 
are mandatory; have a universal nature of application by all bodies of privatization, regardless of the type of privatization; are stable; 
determine the powers of the subjects of privatization, those empowered to exercise regulatory influence over public relations in the 
sphere of privatization; form a coherent system and contribute to the stability of the mechanism of public administration in the field 
of privatization, which ensures the achievement of the set goals. The author defines the concept of “principles of public management 
in the field of privatization” as systematic basic mandatory, universal rules, enshrined in the legislation, defining the powers of the 
subjects of privatization, empowered to exercise regulatory influence on public relations, which allows the public relations in which to 
find out the orientation of legal, organizational, economic and informational-analytical support of privatization.

Various scientific approaches to the systematization of the principles of public administration are considered. It is proposed to 
include the principle of objectivity of management in the range of principles of public administration in the sphere of privatiza-
tion; democracy; legal ordering; legality; publicity; a combination of centralization and decentralization; openness and transparency; 
state regulation and control; integrity; internal balance; scientific substantiation; publicity; efficiency and effectiveness; observance of 
national interests; equality; continuity and completeness of decision making; partnerships; responsibility of the subjects of privatization.

Key words: privatization, principles, public administration, privatization process, state policy.

Постановка проблеми. Вітчизняне законодав-
ство у сфері приватизації основною метою привати-
зації визначає прискорення економічного зростання, 
залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, змен-
шення частки державної або комунальної власнос-
ті у структурі економіки України шляхом продажу 
об’єктів приватизації ефективному приватному влас-
нику [17]. Первинною головною метою роздержав-
лення та приватизації державної власності в Україні 
відповідно до Концепції роздержавлення і привати-
зації підприємств, землі та житлового фонду [16], 

було створення багатоукладної соціально орієнто-
ваної ринкової економіки. Водночас В.О. Хлівний 
стверджує, що практичний досвід свідчить, що під 
час реалізації приватизаційної політики на всіх рів-
нях державної влади ставиться основна мета – попо-
внення бюджетів усіх рівнів. Усі інші цілі реалізу-
ються стихійно, без участі держави в цьому процесі. 
Установлено, що в ході приватизації державні орга-
ни управління мало використовують наукові методи 
і механізми, що дозволяють регулювати розвиток 
підприємництва в регіонах, а віддають перевагу при-
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ватизації найбільш дорогих і вигідних для продажу 
об’єктів. При цьому малій приватизації в економічно 
відсталих регіонах не приділяється достатньої уваги 
[24]. У результаті неякісної реалізації державної при-
ватизаційної політики, констатує Розпутенко І.В., 
приватизація держмайна в Україні стала одним із 
наріжних каменів соціально-економічних реформ 
в Україні. Цей науковець наголошує, що завдан-
ня приватизації, які звузилися до суто фіскальних, 
непослідовність, непрозорість і надмірна політизація 
приватизаційних процесів заклали серйозне підґрун-
тя для неоднозначної оцінки з боку експертів, полі-
тиків, представників громадянського суспільства, 
створили передумови для політичного протистоян-
ня, що, зрештою, перешкодило формуванню корек-
тної приватизаційної стратегії. Як наслідок, пере-
біг приватизаційних процесів в Україні, наголошує 
І.В. Розпутенко, характеризується неефективною 
державною політикою у сфері приватизації, поро-
дженням тіньової економіки, організованої економіч-
ної злочинності та корупції [19, c. 66]. Викривлена 
та спотворена реалізація цілей приватизації в Укра-
їні, що призвела до зазначених негативних явищ, 
була також, на наш погляд, зумовлена відсутністю 
чітких принципів публічного управління у цій сфе-
рі та відсутністю правових гарантій їх дотримання.

Дослідження принципів права та принципів дер-
жавного і публічного управління здійснювали такі нау-
ковці, як В.В. Авер’янов, Г.В. Атаманчук, А.М. Коло-
дій, О.Я. Лаврів, В.Я. Малиновський, А.Ф. Мельник, 
Н.М. Мельтюхова, С.В. Прийма, О.В. Старчук. 

Проте принципи публічного управління у сфері 
приватизації було досліджено фрагментарно, напри-
клад, такими вченими, як О.М. Бондар, Г.В. Подоля-
ко, В.О. Хлівний та М.В. Чечетов. В умовах дії ново-
го Закону України від 2018 року «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та активізації 
приватизаційних процесів у 2019–2020 роках така 
ситуація є недопустимою, оскільки для досягнен-
ня цілей приватизації необхідне ефективне публіч-
не управління в цій сфері, здійснюване відповідно 
до принципів. Тому актуальність питань з’ясування 
змісту поняття «принципи публічного управління 
у сфері приватизації» та визначення їх кола є акту-
альним. Зазначене зумовило мету дослідження, яка 
полягає у виявленні ознак та змісту поняття «прин-
ципи публічного управління у сфері приватизації», 
у формулюванні відповідного авторського поняття, 
визначенні кола таких принципів.

Виклад основного матеріалу. Важливим еле-
ментом концептуальних положень державної політи-
ки у сфері приватизації, як наголошує Г.В. Подоляко, 
є визначення її принципів та пріоритетів, що дозволя-
ють як з’ясувати спрямованість правового, організа-
ційного, економічного та інформаційно-аналітичного 
забезпечення, так і враховувати особливості завдань, 
що повинні вирішуватися на кожному конкретному 
етапі здійснення приватизаційних процесів [12, c. 10].

Водночас чинне законодавство не містить визна-
чення понять «принципи приватизації» та «прин-
ципи публічного управління у сфері приватизації». 

Сучасний етап формування концепції системи прин-
ципів публічного управління у сфері приватизації 
характеризується визначенням переліку принципів 
приватизації. Так, у ч. 2 ст. 2 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» 
від 18 січня 2018 року зазначається, що приватиза-
ція здійснюється на основі таких принципів: закон-
ності; відкритості та прозорості; рівності та зма-
гальності; державного регулювання та контролю; 
продажу об’єктів приватизації з урахуванням осо-
бливостей таких об’єктів; захисту економічної кон-
куренції; створення сприятливих умов для залучен-
ня інвестицій; повного, своєчасного та достовірного 
інформування про об’єкти приватизації та порядок 
їх приватизації; забезпечення конкурентних умов 
приватизації [17]. На відміну від соціального спря-
мування основних засад приватизації, визначених 
у законі 1992 року [18], сучасний основний закон 
у цій сфері не має таких характеристик. Проте пере-
лік принципів приватизації, визначений у законодав-
стві, не дозволяє виокремити серед них саме прин-
ципи публічного управління у цій сфері.

Для з’ясування сутності самого поняття «прин-
цип» розглянемо довідкову літературу, нормативно-
правові акти та результати роботи науковців. Термін 
«принцип» відповідно до Академічного тлумачного 
словника розуміється як: 1) основне вихідне поло-
ження якої-небудь наукової системи, теорії, ідеоло-
гічного напряму і т. ін.; 2) особливість, покладена 
в основу створення або здійснення чого-небудь, спо-
сіб створення або здійснення чогось; 3) переконання, 
норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, 
поведінці [20]. Інший словник визначає принцип як 
основне, вихідне положення якоїсь теорії, вчення, 
науки, світосприйняття тощо [21, с. 1071]. Схоже 
розуміння принципу пропонує ще один тлумачний 
словник: 1) як основне вихідне положення якоїсь 
теорії, вчення, науки, світогляду, теоретичної програ-
ми; 2) як переконання, погляд на речі; 3) як основну 
особливість в улаштуванні чого-небудь [11, с. 585]. 
А.М. Колодій вважає, що словникове значення тер-
міна «принцип» визначається як основне, найза-
гальніше, вихідне положення, засіб, правило, яке 
визначає природу та соціальну сутність явища, його 
спрямованість і найсуттєвіші властивості [6, с. 693]. 

Категорія «принцип» з філософської точки зору 
розуміється у двох значеннях: як підстава, з якої слід 
виходити і якою необхідно керуватися у науковому 
пізнанні чи практичній діяльності та як внутрішнє 
переконання людини, яке визначає її ставлення до дій-
сності, норми поведінки і діяльності [23, с. 309; 14]. 
С.В. Прийма вважає, що з філософської точки зору 
друге значення принципу – це життєва позиція, 
переконання індивіда, нормативно-регулятивний 
компонент світогляду людини, первісні начала, най-
суттєвіша основа. Таким чином, можна вважати, 
що близькими за значенням до терміна «принцип» 
є терміни «засада», «вихідне положення», «фунда-
ментальна основа», «основоположна ідея» та ін., 
що дозволяє використовувати їх в одному сенсі без 
шкоди для змісту. Повністю погоджуємось із думкою 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE %D0%86$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 %D0%9E.%D0%9C.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 %D0%9E.%D0%9C.$
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С.В. Прийми, що, характеризуючи принцип, треба 
мати на увазі, що він становить основні, основопо-
ложні, засадничі, фундаментальні, вихідні, загальні, 
керівні, відправні, провідні ідеї, положення, вимоги, 
цінності, стандарти [14]. 

Ю.С. Шемшученко вважає, що в загальному 
розумінні юридична наука визначає, що принципами 
є основні засади, вихідні ідеї, які характеризують-
ся універсальністю, загальною значущістю, вищою 
імперативністю і відображають суттєві положення 
теорії, вчення, науки [26, с. 110]. Науковці-юрис-
ти по-різному підходять до визначення принципів 
у сфері права, визначаючи їх як: керівні положен-
ня, теоретичні ідеї, що відображають об’єктивні 
закономірності та закріплений у праві результат 
узагальнення законів і закономірностей, властивих 
їм загальних рис, характерних ознак, що й визна-
чає зміст такої діяльності, джерелом формування 
яких є об’єктивна реальність; це ідеї, теоретичні, 
нормативно-керівні положення того чи іншого виду 
людської діяльності, які конкретизуються в змісті 
правових норм та об’єктивно зумовлені матеріаль-
ними умовами існування суспільства; як керівні 
ідеї, об’єктивно властиві праву відправні начала, 
незаперечні вимоги (позитивні зобов’язання), які 
ставлять до учасників суспільних відносин із метою 
гармонійного поєднання індивідуальних, групових 
і громадських інтересів та визначають зміст і спря-
мованість правового регулювання, відображають 
найважливіші закономірності соціально-економіч-
ної формації; це сфера правосвідомості, правової 
ідеології й науки; це норми, які мають більш важли-
ве значення; основні суб’єктивні права та обов’язки 
[1, с. 12; 2, с. 262; 4, c. 24–25: 7, c. 26; 27, c. 11]. Тобто 
науковцями-правниками під час визначення поняття 
принципів права використовуються такі категорії, як 
вихідні теоретичні положення, основні, керівні заса-
ди (ідеї), загальні нормативно-керівні положення, 
провідні засади, закономірність, сутність, система 
координат тощо. Узагальнює ці підходи О.В. Стар-
чук, яка до ознак принципів права в сучасних умо-
вах відносить системність та взаємоузгодженість, 
загальнообов’язковість, універсальність, стабіль-
ність, предметну визначеність, загальнозначущість, 
регулятивність. І тому О.В. Старчук визначає прин-
ципи права як такі засадничі ідеї права, які визна-
чають зміст і спрямованість його норм та харак-
теризуються системністю, взаємоузгодженістю, 
загальнообов’язковістю, універсальністю, стабіль-
ністю, предметною визначеністю, загальною значу-
щістю й регулятивністю [22]. Повністю підтримую-
чи концепцію О.В. Старчук щодо ознак принципів 
права, вважаємо за необхідне дотримуватись їх під 
час формулювання принципів публічного управлін-
ня у сфері приватизації.

З урахуванням сучасних тенденцій унормування 
процесів стратегічного планування ми вважаємо, 
що під час формування системи принципів публіч-
ного управління у сфері приватизації необхідно 
також ураховувати принципи державного страте-
гічного планування, які визначені у ст. 2 проекту 

Закону України «Про державне стратегічне плану-
вання» [15]. 

У загальному значенні поняття «публічне управ-
ління» відображає інтегральний системний меха-
нізм, підсистемами та елементами якого виступа-
ють політичні програмні орієнтири і пріоритети, 
нормативне регулювання, процедури, фінансовані 
державою або органами місцевого самоврядуван-
ня, централізовані, і децентралізовані організацій-
но-управлінські структури та їх персонал, що від-
повідають за адміністрування діяльності в певній 
галузі суспільних відносин на національному, субна-
ціональному та місцевому рівнях [13, c. 8]. Механізм 
публічного управління у сфері приватизації повинен 
спиратись на відповідні принципи. 

З урахуванням відносної новизни поняття 
«публічне управління» необхідно зазначити, що тео-
ретичні засади його принципів спираються на науко-
ві розробки щодо принципів державного управління. 
Існує широке коло наукових досліджень щодо кла-
сифікації видів принципів державного управління 
[8; 2, c. 267; 9, c. 38; 5; 10, с. 8].

Таким чином, проведений аналіз наукових джерел 
та нормативно-правових актів дозволяє стверджува-
ти про важливість принципів публічного управління 
у сфері приватизації. З урахуванням активізації про-
цесів приватизації у 2019–2020 роках, пов’язаними 
з початком великої приватизації та активізацією 
малої приватизації, визначення принципів публічно-
го управління у сфері приватизації набуває особли-
вої важливості.

Висновки. Таким чином, з урахуванням прове-
деного аналізу наукових концепцій принципів при-
ватизації, принципів права, принципів публічного 
управління та принципів провадження державної 
політики у сфері приватизації, вважаємо за мож-
ливе визначити такі ознаки принципів публічно-
го управління у сфері приватизації: 1) за змістом 
це – основні, основоположні, засадничі, фундамен-
тальні, вихідні, загальні, керівні, відправні, про-
відні ідеї, положення, правила, вимоги, цінності, 
стандарти; 2) їх застосування дозволяє з’ясувати 
спрямованість правового, організаційного, еконо-
мічного та інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня приватизації та особливості завдань, що пови-
нні вирішуватися на кожному конкретному етапі 
здійснення цього процесу; 3) закріплені в законо-
давстві; 4) є загальнообов’язковими; 5) мають уні-
версальний характер застосування всіма органами 
приватизації в незалежності від виду приватиза-
ції; 6) є стабільними; 7) визначають повноваження 
суб’єктів приватизації, уповноважених здійснювати 
регулятивний вплив на суспільні відносини у сфері 
приватизації; 8) утворюють взаємоузгоджену сис-
тему та сприяють стабільності механізму публічно-
го управління у сфері приватизації, що забезпечує 
досягнення поставлених цілей. 

Узагальнивши виявлені ознаки принципів 
публічного управління у сфері приватизації, про-
понуємо їх визначити як систематизовані основні 
загальнообов’язкові, універсальні правила, закрі-

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1602%2D14&text=%CF%F0%EE+%E4%E5%F0%E6%E0%E2%ED%E5+%EF%F0%EE%E3%ED%EE%E7%F3%E2%E0%ED%ED%FF#w2_2#w2_2
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1602%2D14&text=%CF%F0%EE+%E4%E5%F0%E6%E0%E2%ED%E5+%EF%F0%EE%E3%ED%EE%E7%F3%E2%E0%ED%ED%FF#w1_2#w1_2
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плені в законодавстві, що визначають повноваження 
суб’єктів приватизації, наділених владними повно-
важеннями здійснювати регулятивний вплив на сус-
пільні відносини у сфері приватизації, застосування 
яких дозволяє з’ясувати спрямованість правового, 
організаційного, економічного та інформаційно-ана-
літичного забезпечення приватизації.

З урахуванням результатів систематизації прин-
ципів державного управління, отриманих інши-
ми науковцями, та положень вітчизняного законо-
давства, нами запропоновано до кола принципів 
публічного управління у сфері приватизації віднести 
принципи: об’єктивності управління; демократиз-

му; правової впорядкованості; законності; публіч-
ності; поєднання централізації і децентралізації; 
відкритості та прозорості; державного регулювання 
та контролю; цілісності; внутрішньої збалансованос-
ті; наукової обґрунтованості; гласності; результатив-
ності та ефективності; дотримання загальнодержав-
них інтересів; рівності; безперервності та повноти 
прийняття рішень; партнерства; відповідальності 
суб’єктів приватизації тощо.

Перспективними напрямами дослідження в цій 
сфері вважаємо проведення аналізу змісту та осо-
бливостей реалізації зазначених принципів, а також 
здійснення їх систематизації.
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