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ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ПРАВО КОЖНОГО 
НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ»

На підставі чинного законодавства, законопроектів та довідкової літератури здійс-
нено спробу подолати термінологічну невизначеність та з’ясувати зміст поняття «право 
кожного на професійну правничу допомогу». За допомогою обраного теоретичного 
інструментарію переосмислено зміни, яких зазнала Конституція та законодавство Укра-
їни у частині, що стосується права кожного на професійну правничу допомогу

З’ясовано смислове навантаження взаємопов’язаних слів, що утворюють терміно-поняття 
«професійна правнича допомога», яке розглянуто як багатоаспектне соціальне явище. 

Обґрунтовано, що важливими характеристиками професійної правничої допомоги є: 
а) діяльність професійно підготовлених юристів (правників); б) пов’язаність не тільки з 
правовими нормами, але й практичним застосуванням таких норм; в) зміст такої допомоги 
зводиться до підтримки, сприяння, захисту, порятунку тих осіб, які цього потребують.

Доведено, що професійна правнича допомога надається не лише адвокатами. Здійс-
нений аналіз норм національного законодавства та інших джерел надав змогу до кате-
горії правників (осіб, що надають професійну правничу допомогу) віднести: захисників; 
адвокатів, що здійснюють виключне представництво іншої особи в суді, а також захист 
від кримінального обвинувачення; інших правників – осіб, що здобули компетентності, 
яких достатньо для успішного здійснення професійної діяльності 

Запропоновано розмежовувати поняття «професійна правнича допомога» (надається 
особами, які належать до правничої професії) та «адвокатська правнича допомога» 
(є різновидом професійної правничої допом`оги). 

Виокремлено суттєві ознаки поняття «право кожного на професійну правничу допо-
могу», до яких віднесено такі: це міра можливої поведінки суб’єкта; реалізується в 
межах правовідносин; здійснюється в інтересах особи, що потребує такої допомоги з 
метою її захисту, представництва та надання інших видів допомоги; забезпечується 
юридичним обов’язком фізичної особи, яка здобула необхідні теоретичні знання і прак-
тичні навички у сфері правотлумачення, правореалізації та правового захисту; гаран-
тується державою. 

Запропоновано дефініцію досліджуваного права. Обґрунтовано, що право кожного на 
професійну правничу допомогу – це передбачена нормами національного законодав-
ства та гарантована державою міра можливої поведінки суб’єкта правовідносин, який 
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потребує захисту, представництва та надання інших видів допомоги, яка забезпечу-
ється юридичним обов’язком особи, що здобула необхідні теоретичні знання і практичні 
навички у сфері правотлумачення, правореалізації й правового захисту.

Ключові слова: правник, правова допомога, професійна правнича допомога, адво-
катська правнича допомога, правовий захист. 

Постановка проблеми. Конститу-
ційне визнання людини, її життя і здо-
ров’я, честі і гідності, недоторканності і 
безпеки найвищою соціальною цінністю, 
а прав і свобод та їх гарантій у якості 
таких, що визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави вимагає постій-
ної уваги наукової спільноти до проблема-
тики забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина. 

Особливе місце серед таких можливо-
стей людини займають так звані особи-
сті процесуальні права і свободи, до яких 
належить і досліджуване право кожного на 
професійну правничу допомогу. Наявність 
в Основному Законі нормативно-правового 
припису такого змісту (ст. 59), можливість 
користування зазначеним благом є не 
тільки важливим аксіологічним аспектом 
Конституції України, але й вимагає форму-
лювання його легальної дефініції.

У демократичній, соціальній і правовій 
державі правнича наука і юридична прак-
тика мають бути підпорядковані такому 
важливому завданню, як покращення 
якості життя людей, і тому питання тех-
ніко-юридичної досконалості формулю-
вання приписів правових норм, а також 
можливість їхньої подальшої практичної 
реалізації набуває неабиякого значення 
[1, с. 57]. В умовах триваючої в Укра-
їні судової реформи, яка з необхідністю 
підпорядкована виконанню головного 
конституційного обов’язку держави – 
утвердження і забезпечення прав і сво-
бод людини, досліджуване нами питання 
набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Різних аспектів права на 
професійну правничу допомогу торка-
лись як науковці, так і практики, серед 
яких Є. Ананьєв [2] , В. Боняк [3], А. Гар-
куша [4], А. Джуська [5], М. Пришляк 
[6] та ін. Водночас аналіз доктринальних 
джерел за темою дослідження та відсут-
ність на законодавчому рівні визначення 
досліджуваного поняття свідчить про 
певну неузгодженість у підході до його 

трактування, вимагає переосмислення 
змін, яких зазнала Конституція та зако-
нодавство України на підставі Закону від 
02.06.2016 р. № 1401-VIII «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо право-
суддя)» у частині, що стосується права 
особи на правничу допомогу.

Метою статті є спроба авторів подо-
лати термінологічну невизначеність та 
з’ясувати зміст поняття «право кожного на 
професійну правничу допомогу».

Досягнення визначеної дослідницької 
мети зумовило необхідність використання 
таких методів пізнання: 1) діалектичного, 
що дозволяє дослідити право на профе-
сійну правничу допомогу у розвитку та 
взаємозв’язку з іншими явищами правової 
дійсності; 2) формально-логічного та спе-
ціально-юридичного, за допомогою яких 
з’ясовано смислове навантаження дослі-
джуваного терміно-поняття.

Наукова новизна дослідження обумов-
лена поставленою метою та засобами їх 
розв’язання і полягає в тому, що в роботі 
опрацьовано ряд питань, які торкаються 
змісту поняття «право кожного на профе-
сійну правничу допомогу».

Виклад основного матеріалу. Із 
прийняттям Закону України «Про вне-
сення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)» законодавцем було внесено 
зміни до статей 29 і 59 Основного Закону 
та додано нову статтю 131-2 [7]. 

Зокрема, стаття 59 Основного Закону 
набула такого змісту: «Кожен має право на 
професійну правничу допомогу. У випад-
ках, передбачених законом, ця допомога 
надається безоплатно. Кожен є вільним у 
виборі захисника своїх прав», а ч. 2 цієї 
статті законодавцем була виключена.

У статті 131-2 Конституції України суб’єкт 
законотворчості вперше закріпив поло-
ження про:

а) професійну правничу допомогу в 
Україні, для надання якої в державі діє 
адвокатура (ч. 1 ст. 131-2);

б) гарантії незалежності адвокатури 
(ч. 2 ст. 131-2);
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в) засади організації і діяльності адво-
катури та здійснення адвокатської діяль-
ності в Україні, які визначаються законом 
(ч. 3 ст. 131-2);

г) представництво іншої особи в суді, 
а також про захист її від кримінального 
обвинувачення, що їх здійснює виключно 
адвокат (ч. 4 ст. 131-2).

Водночас, у ч. 5 ст.131-2 Верховна Рада 
України зазначила, що законом можуть 
бути визначені й винятки щодо представ-
ництва в суді у трудових спорах, спо-
рах щодо захисту соціальних прав, щодо 
виборів та референдумів, у малозначних 
спорах, а також стосовно представництва 
малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, 
які визнані судом недієздатними чи дієз-
датність яких обмежена [8].

Конституційний Суд України, як орган, 
що вирішує питання про відповідність Кон-
ституції України законів України у справі 
за зверненням Верховної Ради України 
про надання висновку щодо відповідності 
законопроекту про внесення змін до Кон-
ституції України (щодо правосуддя) вимо-
гам статей 157 і 158 Конституції України 
від 20 січня 2016 року констатував від-
повідність вищевказаних змін Основному 
Закону та резюмував, що пропонована 
для доповнення Основного Закону Україн-
ської держави  стаття 131-2 не передбачає 
скасування чи обмеження прав і свобод 
людини і громадянина [9]. 

У цьому ж висновку орган конституцій-
ної юрисдикції вважає, що зміни до частини 
першої статті 59 Основного Закону Укра-
їни стосовно права кожного на професійну 
правничу допомогу (ст. 131-2) враховують 
той факт, що саме адвокат має необхід-
ний професійний рівень та можливість 
забезпечити реалізацію права кожного на 
захист від кримінального обвинувачення 
та представництво його інтересів у суді 
(п. 3.17. Висновку). 

Водночас у цьому ж рішенні Конститу-
ційний Суд України наголошує, що кожна 
особа є вільною у виборі захисника своїх 
прав серед адвокатів, а встановлення на 
законодавчому рівні винятків щодо пред-
ставництва в суді іншими, ніж адвокат, 
особами може бути обумовлене особли-
востями певної категорії справ, правовід-
носин чи статусу особи, права, свободи чи 

інтереси якої підлягають захисту. Тобто, 
позиція органу конституційної юрисдик-
ції зводиться до того, що таке правове 
регулювання щодо представництва особи 
в суді має сприяти ефективному захи-
сту прав, свобод та інтересів фізичних та 
юридичних осіб [9].

Нові терміно-поняття «правнича допо-
мога», «професійна правнича допомога» 
знайшли своє відображення і в інших 
законодавчих актах. Так, у ст. 16 Цивіль-
ного процесуального кодексу України під 
назвою «Правнича допомога» визначено: 

1) учасники справи мають право на 
користування правничою допомогою (п. 1 
ст. 16); 

2) представництво у суді є видом прав-
ничої допомоги (професійною правничою 
допомогою), яка здійснюється виключно 
адвокатом, крім випадків, встановлених 
законом (п. 2 цієї ж статті); 

3) надання безоплатної правничої допо-
моги відбувається у порядку, встановле-
ному законом, що регулює надання такої 
правничої допомоги (п.3 ст.16) [10].

З вищезазначеними приписами пере-
кликаються й положення ст. 15 «Прав-
нича допомога» Господарського процесу-
ального кодексу України, де:

1) у п. 1 суб’єкт законотворчості зазна-
чає, що учасники справи мають право 
користуватися правничою допомогою;

2)  п. 2 встановлює, що представництво 
у суді, як вид правничої допомоги, здійс-
нюється виключно адвокатом (професійна 
правнича допомога), крім випадків, вста-
новлених законом [11].

Вважаємо, що для формулювання 
поняття «право кожного на професійну 
правничу допомогу», визначення його 
змісту необхідно звернутись до інтерпре-
тації слів, що утворюють це словосполу-
чення. З’ясуємо їх значення. 

Починається досліджуване терміно-по-
няття словосполученням «право кож-
ного». Наголошуємо, що розглядаючи ті чи 
інші права людини, науковці досліджують 
їх у суб’єктивному та об’єктивному зна-
ченні. У цьому плані досліджуване нами 
право не є винятком і його слід розрізняти 
з аналогічних позицій. Суб’єктивне право 
вчені розглядають як правомочність у 
конкретних правовідносинах («право-по-
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ведінка»), тобто воно являє собою можли-
вість позитивної поведінки самого уповно-
важеного (його ще називають «право на 
власні дії») [12, с. 21]. Однією із таких 
можливостей людини і є право кожного на 
професійну правничу допомогу. 

Слово «кожний» означає, що цією мож-
ливістю наділена будь-яка особа, неза-
лежно від ознак раси, релігійних та інших 
переконань, майнового стану, статі та 
інших ознак.

Поняття «професійна» у словнику укра-
їнської мови за редакцією І. Білодіда трак-
тується як таке, що походить від слова 
професія та відображає зв’язок з певною 
професією; об’єднує людей однієї профе-
сії або близьких професій [13, с. 331].

Слово «правнича» вживається у тому 
ж значенні, що й юридична [14, с. 506]. 
Прикметник «юридична» походить від 
іменника «юрист»; слово «юридична» 
пов’язане з: а) законодавством, право-
вими нормами і практичним їх застосуван-
ням; б) вивченням і науковою розробкою 
правознавства, юриспруденції; в) з підго-
товкою юристів [15, с. 615]. 

Автори словника української мови під 
терміном «допомога» пропонують розу-
міти: 1. Сприяння, підтримку в чому-не-
будь. 2. Матеріальну підтримку. 3. Захист, 
порятунок у біді. 4. Сприяння в лікуванні, 
полегшення страждань. 5. Тих, хто прихо-
дить на допомогу кому-небудь [16, с. 374].

В аспекті питання, що розглядається 
нами, з поміж трактувань терміну «допо-
мога» найбільш прийнятним є його розу-
міння як захисту. Підтвердженням цьому 
є рішення Конституційного Суду України 
у справі за конституційним поданням 53 
народних депутатів України щодо офі-
ційного тлумачення положення частини 
третьої статті 49 Конституції України «у 
державних і комунальних закладах охо-
рони здоров’я медична допомога нада-
ється безоплатно» (справа про безоп-
латну медичну допомогу), у якому орган 
конституційної юрисдикції для розкриття 
змісту поняття «медична допомога» здійс-
нив його граматичний аналіз та дослідив 
правові акти. Щодо слова «допомога», то 
Суд дійшов висновку, що у лінгвістичному 
аспекті воно означає сприяння, підтримку 
(фізичну, матеріальну, моральну тощо) в 

чому-небудь; захист кого-небудь, поряту-
нок у біді; робити певний вплив, що дає 
потрібні наслідки, приносить полегшення, 
користь; дію, скеровану на підтримку (реа-
лізацію чиїх-небудь запитів або потреб у 
чому-небудь) за певних обставин [17].

Заміна конституційного терміну «пра-
вова допомога» на новий «правнича допо-
мога» обґрунтовується у пояснювальній 
записці до проекту Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя)». В ній указується, що 
такий підхід обумовлений стандартами 
української мови – прикметник, засто-
совуваний для позначення відповідного 
виду допомоги, походить від іменника, що 
позначає саму професію особи, яка надає 
таку допомогу. Іменником для позначення 
особи, яка надає послуги у сфері права 
(у юридичній сфері), є слово «правник». 
Акцентується, що професійну правничу 
допомогу надають саме особи, які нале-
жать до правничої професії [18]. 

Узагальнення вищенаведених значень 
слів відносно права кожного на профе-
сійну правничу допомогу дозволяє зро-
бити такий умовивід про смислове наван-
таження словосполучення «професійна 
правнича допомога»: це багатоаспектне 
соціальне явище, важливими складовими 
якого є діяльність професійно підготов-
лених юристів (правників) (осіб, поєдна-
них за професійною ознакою); аналізо-
ване терміно-поняття пов’язане не тільки 
з правовими нормами, але й їх практич-
ним застосуванням; зводиться профе-
сійна правнича допомога до підтримки, 
сприяння, захисту, порятунку тих осіб, які 
цього потребують.

Здійснений аналіз доктринальних дже-
рел за темою дослідження свідчить про 
те, що у вітчизняній правничій науці 
мали місце поодинокі спроби сформулю-
вати дефініцію поняття «право на профе-
сійну правничу допомогу». Так, автори 
вищезгадуваної пояснювальної записки 
до проекту Закону України «Про вне-
сення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)» зазначають, що це гаран-
тована Основним Законом держави мож-
ливість особи отримати високоякісні 
правничі послуги, які може забезпечити 
лише професійний адвокат (а не особи, 
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які належать до правничої професії, на 
яких автори записки указували вище), 
котрий пройшов спеціальну підготовку. 
Хоча у наступній тезі пояснювальної 
записки зазначається, що така запро-
понована формула не заперечує права 
на правничу допомогу загалом, у тому 
числі й безоплатну, яку можуть нада-
вати й інші, крім професійних адвокатів,  
фахівці-правники [18].

Дослідник Є. Ананьєв окремо не при-
діляє уваги визначенню змісту поняття 
«право кожного на професійну правничу 
допомогу», однак при висвітленні питань 
надання юридичної допомоги досліджує 
такий його складник як «правнича допо-
мога». Цей феномен автор визначає у 
такий спосіб: це професійна діяльність 
юристів, яка гарантована ч. 1 ст. 15 ЦПК 
України та ч. 1 ст. 16 ГПК України як 
можливий об’єкт користування учасника 
цивільної/господарської справи. 

Вагомо, що вчений поділяє таку допо-
могу на окремі види, в тому числі (за кри-
терієм – суб’єкт надання допомоги при 
представництві в суді), на професійну 
правничу допомогу як вид правничої 
допомоги (ч. 2 ст. 15 ЦПК України, ч. 2 
ст. 16 ГПК України).

Автор акцентує, що зміст ст. 15 ЦПК 
України та ст. 16 ГПК України опосеред-
ковано вказує і на різновиди загального 
складного поняття «правнича допомога», 
а саме, на безоплатну правничу допомогу 
та професійну правничу допомогу [19].

Заслуговує на увагу позиція Є. Ананьєва, 
який для уникнення двозначності у сло-
восполученні «професійна правнича 
допомога» пропонує слово «професійна» 
замінити на «адвокатська» і в такому 
випадку, на думку правника, терміно-по-
няття «адвокатська правнича допомога» 
відповідатиме своєму змісту. 

Застосування прикметника «профе-
сійна», наголошує науковець, ставить в 
нерівне становище інших професійних 
осіб (юристів), які за своєю кваліфікацією, 
рівнем та ступенем освіти мають обґрун-
товані підстави вважати, що при наданні 
відповідних юридичних послуг вони здій-
снюють професійну діяльність, яка за 
своїм змістом фактично і є правовою або 
правничою допомогою [19]. 

Водночас у пропонованій Є. Ананьєвим 
дефініції поняття «професійна правнича 
допомога» учений таку допомогу пов’язує 
не з діяльністю професійних осіб (юристів, 
правників), а знову ж таки лише з такою 
їх категорією, як адвокати: «професійна 
правнича допомога – це різновид правни-
чої допомоги, який здійснюється адвока-
том в суді шляхом представництва інтере-
сів учасника судового процесу» [19]. 

Інший вітчизняний дослідник М. При-
шляк наголошує, що надання адвокатам 
переваг на ринку правових послуг хоча й 
пояснюється необхідним рівнем їхньої про-
фесійної підготовки, однак зазначає, що 
така підготовка притаманна будь-якому 
правнику, що засвоїв програму навчання 
у закладі вищої освіти за спеціальністю 
«Право» та здобув вищу освіту за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським), 
третім (освітньо-науковим/освітньо-твор-
чим) рівнем вищої освіти. 

Здобуття вищої освіти, вважає дослід-
ник, і є підтвердженням того, що особа 
досягла компетентностей (результатів 
навчання), яких достатньо для успішного 
здійснення професійної діяльності. Для 
підтвердження правильності своєї позиції 
автор пропонує звернутися до Класифіка-
тора професій України ДК 003:201 [6]. 

Дійсно, у вказаному Класифікаторі 
(Розділ 2. «Професіонали») зазначено, що 
до цього розділу належать працівники, від 
яких вимагається: а) високий рівень знань 
у галузі фізичних, математичних, техніч-
них, біологічних, агрономічних, медичних 
чи гуманітарних наук; б) для виконання 
професійних завдань – збільшення існую-
чого фонду (обсягу) знань, застосування 
певних концепцій, теорій та методів для 
розв’язання певних проблем чи в система-
тизованому викладенні відповідних дисци-
плін у повному обсязі; в) освітня кваліфі-
кація за першим (бакалаврським), другим 
(магістерським), третім (освітньо-науко-
вим/освітньо-творчим) рівнем вищої освіти.

Такими професіоналами під кодом 
2421.2 у Класифікаторі професій, крім 
адвоката, значаться консультант науко-
вий (правознавство), юрист, юрист-між-
народник та ін. [20].

Звідси, акцентувати увагу на рівні про-
фесійної підготовки адвоката є правильним  
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лише частково (бо ж адвокати, як і інші 
юристи повинні мати повну вищу юри-
дичну освіту, володіти державною мовою 
відповідно до рівня, визначеного націо-
нальним законодавством). Вважаємо, що 
при обґрунтуванні того, що саме ця кате-
горія правників надає професійну прав-
ничу допомогу, насамперед слід акцен-
тувати увагу на відповідності таких осіб 
особливим вимогам, які пред’являються 
виключно до адвоката та викладені у ч. 1 
ст. 6 Закону України (стаж роботи в галузі 
права не менше двох років, складання 
кваліфікаційного іспиту, проходження 
стажування (крім випадків, встановле-
них законодавством), складення присяги 
адвоката України, отримання свідоцтва 
про право на заняття адвокатською діяль-
ністю) [21].

М. Пришляк вважає, що вказаний підхід 
узгоджується з позицією Конституційного 
Суду України з цього питання: виключ-
ний статус адвоката, що дістав своє закрі-
плення в Основному Законі (ст. 131-2), 
орган конституційної юрисдикції пов’язує 
не з його професійною підготовкою, а з 
необхідним професійним рівнем. Тобто, 
наголошує правник, КСУ мав на увазі 
більш високу ділову компетентність адво-
ката серед інших правників, сформовану 
впродовж певного часу його практичної 
діяльності [6].

Здійснений вище аналіз нормативних та 
доктринальних джерел дає підстави для 
віднесення до категорії правників (осіб, що 
надають професійну правничу допомогу):

– захисників (ч. 4 ст. 29, ст. 59 Консти-
туції України);

– адвокатів («Для надання професійної 
правничої допомоги в Україні діє адво-
катура» (ч.1. ст.131-2 ), що здійснюють 
виключне представництво іншої особи 
в суді, а також захист від кримінального 
обвинувачення (ч. 4 ст. 131-2);

– інших правників (ч. 5 ст.131-2: «Зако-
ном можуть бути визначені винятки щодо 
представництва в суді у трудових спо-
рах, спорах щодо захисту соціальних 
прав, щодо виборів та референдумів, у 
малозначних спорах, а також стосовно 
представництва малолітніх чи неповноліт-
ніх осіб та осіб, які визнані судом недієз-
датними чи дієздатність яких обмежена»;

– осіб, що здобули компетентності 
(результати навчання), яких достат-
ньо для успішного здійснення професій-
ної діяльності (працівники, перерахо-
вані разом з адвокатом у Класифікаторі 
професій (Розділ 2. «Професіонали») під 
кодом 2421.2 (слово «професіонал» в 
українській мові тлумачиться як: 1) той, 
хто зробив яке-небудь заняття предметом 
своєї постійної діяльності, своєю профе-
сією; 2) добрий фахівець, знавець своєї 
справи [13].

Отже, професійна правнича допомога 
надається не лише адвокатами у процесі 
їх незалежної професійної діяльності щодо 
здійснення захисту, представництва та 
надання інших видів правової допомоги 
клієнту. Для уникнення ототожнення про-
фесійної правничої діяльності виключно 
з адвокатами підтримуємо позицію щодо 
розмежування понять «професійна прав-
нича допомога» (надається особами, 
які належать до правничої професії), 
та «адвокатської правничої допомоги» 
(остання є різновидом правничої). 

Висновки. Вищевикладене дає під-
стави для виокремлення суттєвих ознак 
поняття «право кожного на професійну 
правничу допомогу»:

1) це міра можливої поведінки суб’єкта;
2) реалізується в межах правовідносин;
3) здійснюється в інтересах особи що 

потребує такої допомоги з метою здійс-
нення її захисту, представництва та 
надання інших видів допомоги;

4) забезпечується юридичним обов’яз-
ком фізичної особи, яка здобула необхідні 
теоретичні знання і практичні навички у 
сфері правотлумачення, правореалізації 
та правового захисту;

5) це гарантована державою можли-
вість. 

З урахуванням наведених теоретич-
них положень, пропонуємо таку інтер-
претацію терміно-поняття «право кож-
ного на професійну правничу допомогу»: 
це передбачена нормами національного 
законодавства та гарантована державою 
міра можливої поведінки суб’єкта право-
відносин, який потребує захисту, пред-
ставництва та надання інших видів допо-
моги, яка забезпечується юридичним 
обов’язком особи, що здобула необхідні  
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теоретичні знання і практичні навички у 
сфері правотлумачення, правореалізації й 
правового захисту.
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Bonyak V., Oliynyk Yu. Content of the concept of “the right of everyone  
to professional legal aid”

Having analyzed current legislation, bills and reference literature, the authors have made 
an attempt to overcome the terminological uncertainty and clarify the meaning of the concept 
of “the right of everyone to professional legal aid”. With the use of the selected theoretical 
toolkit, they have rethought changes that the Constitution and legislation of Ukraine have 
undergone in the part that concerns the right of everyone to professional legal aid.

The semantic load of interrelated words that make up the term-concept “professional 
legal aid”, which is considered as a multifaceted social phenomenon, has been clarified.

It has been justified that the important features of professional legal aid are: a) activity 
of professionally trained lawyers; b) connection not only with legal rules, but also with 
the practical application of such rules; c) the content of such aid is reduced to support, 
assistance, protection, rescue of those persons who need it.

It has been proven that professional legal aid is provided not only by lawyers. The analysis 
of national legislation rules and other sources made it possible to include the following 
in the category of lawyers (persons providing professional legal aid): defense attorneys; 
lawyers providing exclusive representation of another person in court, as well as defense 
against criminal charges; other lawyers – persons who have acquired competences, which 
are sufficient for the successful execution of professional activities.

It has been proposed to distinguish between the concepts of “professional legal aid” 
(provided by persons belonging to the legal profession) and “advocate legal assistance”  
(a type of professional legal assistance).

The essential features of the concept of “ right of everyone to professional legal aid” 
have been highlighted, which include the following: this is a measure of the actor’s possible 
behavior; implemented within the framework of legal relations; it is carried out in the 
interests of a person who needs such aid for the purpose of his/her protection, representation 
and provision of other types of assistance; is provided by the legal obligation of an individual 
who has acquired the necessary theoretical knowledge and practical skills in the field of legal 
interpretation, law enforcement and legal protection; guaranteed by the government.

A definition of the researched right has been proposed. It has been substantiated that 
everyone’s right to professional legal aid is a measure of the possible behavior of an actor 
of legal relations, which is provided for by the rules of national legislation and guaranteed 
by the government, in need of protection, representation and the provision of other types 
of assistance, which is ensured by the legal obligation of a person who has acquired the 
necessary theoretical knowledge and practical skills in the field of legal interpretation, law 
enforcement and legal protection.

Key words: lawyer, legal aid, professional legal aid, lawyer’s legal aid, legal protection.
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НАЗВИ РИМСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКИХ І ПЕРСЬКИХ 
ПОЛІТИЧНИХ УТВОРЕНЬ ЯК ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
ПРО ФОРМУ ДЕРЖАВИ ТА ДИСКУРС МІЖНАРОДНОЇ 
ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ (ВІД АНТИЧНОСТІ 
ДО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ)

Стаття розкриває засадничу для історії міжнародної правосуб’єктності проблему – 
нормування і статус офіційних назв т. зв. «державностей» Давнього Риму та Давньої 
Персії (історичних сусідів і конкурентів за володіння теренами Близького Сходу й Закав-
каззя). Притримуючись конструктивістської методології, стверджуємо: самоназва полі-
тичного організму відображає його міжнародно-правове позиціонування та соціально- 
культурний світогляд народних мас. Послідовне історичне вивчення офіційних назв 
«держав» може дати важливу інформацію для історії міжнародної правосуб’єктності, 
так як в лексико-семантичній структурі найменування часто зашифровані відомості про 
цивілізаційне позиціонування країни, про елементи т. зв. «форми держави». Формалі-
зована конституційна назва – це завжди бренд, а також політико-технологічний хід, 
який дозволяє обґрунтувати територіальні претензії чи задекларувати культурно-полі-
тичні амбіції. Послуговуючись таким твердженням, в якості засадничого теоретико-ме-
тодологічного фундаменту, постулюємо факт юридичної відсутності монократій у Дав-
ньому Римі та Давній Персії в історичний період VI ст. до н. е. – VII ст. н. е. Всі політії, 
що створювалися на середземноморських і месопотамських теренах, позиціонувалися 
в якості полікратичних федеративних організмів. При цьому, Римська імперія де-юре 
залишалася республікою (включно з формальним продовженням Давнього Риму – 
Візантією). Правителі Ірану також формально мусили ділити свою владу із сатрапами 
чи «васально» залежними шахами. Все це має бути помножене на відсутність в періоди 
античності й раннього середньовіччя синонімів сучасного поняття «держава» (латиною: 
«Stato»; в зв’язку з цим фактом ми постійно використовуємо лапки для позначення 
термінів «держава», державність»). В якості юридичної самоназви, замість слова «дер-
жава», Давній Рим уживав три рівноцінні синоніми – «Urbs Roma», «Res Publica Populi 
Romani», «Imperium Romanum». Візантія, в цьому контексті, теж ніколи не послуго-
вувалася самоназвою «Візантійська імперія», користуючись офіційним визначенням – 
«Imperium Romanum Pars Orientale». Однак, паралельні політичні організми Давньої 
Персії закономірно не користувалися латинським словом «imperium», що деформує тра-
диційні історіографічні уявлення про т. зв. «Перську імперію Ахеменідів», «Парфянську 
імперію» чи «Імперію Сасанідів». Іранські «шахіншахи» античних і ранньосередньо-
вічних часів застосовували такі офіційні назви «державності»: Xšāça в Ахеменідський 
період, Βασιλεία τῶν Σελευκιδῶν в Селевкідський період, Aryānšaθr у Парфянський період, 
Ērānšahr у Сасанідський період.

Ключові слова: держава (stato), назва держави, інститут права, імперія, міжна-
родна правосуб’єктність, форма правління, форма устрою, форма режиму, правонаступ-
ництво, римсько-візантійська спадщина.
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Постановка проблеми. Історія міжна-
родної правосуб’єктності – це історія роз-
витку політико-дипломатичних уявлень 
про юридичну сутність держави [1], вра-
ховуючи також її назву (title) [2]. Отже, 
історика права, що займається міжнарод-
ною правосуб’єктністю давніх, античних 
і середньовічних часів, мають цікавити 
погляди суспільства на сенс державного 
статусу, правові практики інтерпрета-
ції таких поглядів, формалізація дискур-
сів повноцінності та неповноцінності у 
відповідних міждержавних відносинах 
[3, c. 31-41].

Розвиток згаданих уявлень про міжна-
родну правосуб’єктність тісно пов’язаний 
із політико-правовим виміром ідентичності 
[4, c. 74-76]. Крім того, студіювати іден-
тичність та проблеми самоідентифікації 
людських колективів («людських спілок» 
за М. П. Драгомановим [5]) неможливо 
без повноцінного розуміння імпліцитної 
та експліцитної картин культурного роз-
витку суспільства [6, c. 24-32]. Оскільки 
пропонована увазі читачів стаття має істо-
рико-правовий характер, то і культурна 
прогресія нас цікавить, насамперед, у 
контексті юридизації звичаїв, традицій, 
міжкультурного обміну, процесів інкуль-
турації та акультурації.

Одночасно, вкрай важке питання 
постає перед кожним істориком права: 
як правильно споглядати соціокультурні 
процеси давнини (архаїки), античності та 
середньовіччя? Чи можливе застосування 
анахронічної модернізації у вивченні від-
повідних періодів1? Чи доцільне воно? 
Якими мають бути правильні, безумовно 
відповідні кожному конкретному періоду, 
терміни, використовувані істориком 
права / теоретиком держави для харак-
теристики суспільно-політичних інститутів 
давнини, античності, середньовіччя?

Чи можна взагалі вживати слово «інсти-
тут» [4, c. 71]? Якщо навіть припустити, 
ніби термін «інститут» є допустимим від 
моменту розквіту римського республіка-
нізму (пригадаймо Закони XII Таблиць бл. 
451-449 рр. до н. е. або Закон Ліцинія про 

1  Поняття «анахронізм» визначається як 
«Помилкове або свідоме внесення у відображення 
якої-небудь епохи рис, їй не властивих, характер-
них для іншої епохи (в історико-наукових і художніх 
творах)» [7, c. 58]. 

аграрну окупацію 367 р. до н. e. [8, c. 128, 
133-134]), однак, ми все ж не можемо 
застосовувати його відносно всього 
Середземномор’я раніше 146 р. до н. е. 
[9, c. 299-304]. Це означає: до моменту 
римського завоювання, на теренах Ста-
родавньої Греції, Азіатської та Африкан-
ської Фінікії, існували тамтешні термі-
нологічні відповідності, синоніми, більш 
давні висловлювання, притаманні тим 
сукупностям соціально-культурних зв’яз-
ків, які тепер ми називаємо «інститутами» 
[10, c. 5], пристосовуючи до величезних 
понятійних масштабів соціально-поведін-
кових і гуманітарних наук логічний при-
йом «точного визначення» [11, с. 74, 81], 
розроблений юристами-схоластами т. зв. 
«високого середньовіччя» [12, c. 134-137, 
139-141]. Так як латинська мова вжи-
ває дієслово instituo для позначення дій 
«встановлювати, робити, влаштовувати» 
[13, c. 465], то іменник institutio дослівно 
перекладається – «лад, устрій, спосіб дії, 
настанова, вчення, вказівка» [13, c. 465].

У римському приватному («цивіль-
ному») праві, поняття institutio («інсти-
тут») вживалося в сенсі, приблизно відпо-
відному сучасним слов’янським значенням 
«установа, встановлення, облаштування» 
[14, c. 187-189; 15, pp. 9-24]. Якщо ж 
брати семантичні варіанти ментального 
перекладу, котрі враховують світогляд 
римлян і пізніше східних римлян (т. зв. 
«візантійців»), то поняття institutio вико-
ристовувалося юристами в якості синоні-
мічного аналога словосполучення «твер-
дий / непорушний фундамент».

Підсумуємо: «правові інститути» 
(«Institutions of Law»), буквально пере-
кочувавши з правової латини в юридичні 
словники всього сучасного світу [16], 
термінологічно та семантично, прийма-
лися і сприймалися античними/середньо-
вічними законодавцями в якості фунда-
ментів статичного організованого буття 
цивілізованого суспільства [17, c. 17-18]. 
Після 146 р. до н. е., коли Карфагенська 
олігархічна політія та роздроблені полі-
тії Давньої Греції одночасно ввійшли до 
складу Римської республіки на правах 
провінцій [8, c. 202], словосполучення 
«правові інститути» повільно пошири-
лося свідомістю всіх «новонавернених» 
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римських підданих Великого Середзем-
номор’я [9, c. 426-438]. При цьому, після 
завоювань Гнея Помпея 68-63 рр. до н. е.  
[9, c. 349-357], безпосередніми сусідами 
римського республіканізму виявилися 
іранці, туранці, ефіопи, активізувалася 
торгівля з Індією [18, c. 59] (вже без спе-
кулятивної самостійності колись могутніх 
фінікійських посередників [приклади: 
19, с. 15, 48-49]).

Перелічені сусіди римлян і пізніших 
візантійців (східних римлян) володіли 
лексичними синонімами поняття «інститут 
права», часто ширшими, включно з додат-
ковими, невідомими римлянам, сенсовими 
навантаженнями. Таким чином, саме слово 
«інститут» уже виступає певним маркером 
приналежності індивіда, що вживав його, 
до римської (середземноморської) полі-
тико-правової системи [20, pp. 119-150]. 
Інші відповідники прямо вказували на 
належність їхнього носія до іншої системи 
соціокультурних і, отже, політико-право-
вих координат. 

Ось найяскравіші зразки: в експлікації 
позначення верховного правителя своєї 
території, громадяни, клієнти та федерати 
Риму III-VI ст. н. е. використовували тер-
мін «імператор» [21, c. 19-20, 120-121], 
сатрапи та фелахи Ірану вживали слово 
«шахіншах» [22, c. 96], піддані та данники 
Китаю зверталися до правителя як до «ді» 
[23, c. 27, 33], гіндустанці віддавали пере-
вагу поняттю «радж» [24, c. 137] (пізніше 
трансформувалося в «махараджа»). 
Далекосхідні кочівники-хунну застосову-
вали відповідність «шаньюй» [25, c. 60], 
а їхні туранські спадкоємці-тюрки послу-
говувалися титулом «хакан» («каган») 
[23, c. 30], що часом дорівнював «ді» чи 
«шахіншаху» [26]. 

Парадокс очевидний: настільки ж без-
глуздо вживати однакове словосполучення 
«інститут права»2 для відмінних лінгво-
культурних контекстів Риму, Персії, Китаю 
й Індії, наскільки некоректно однаково 
називати імперіями, одночасно народ-
жені на одній широкій географічній смузі 
Євразійського материка політико-правові 
організми тих самих Риму, Китаю, Індії 

2  Лексично та семантично несхожий у різних 
етнокультурних контекстах правовий інститут титу-
латури верховного правителя складає лише малень-
кий приклад такої безглуздості.

та Персії. Використовувати для їхнього 
позначення одну назву – неправильно 
та навіть небезпечно [кричущий приклад 
некоректності демонструє З. Норкус: 11]. 
Аж до часу ментальної експансії колоні-
альної філософії європоцентризму зразка 
ХIX століття, ніколи не існувало синоні-
мічних словосполучень «Китайська імпе-
рія» [25, c. 64; 27, c. 402, 418], «Перська 
імперія» [28, c. 6, 124], «Індійська імпе-
рія» [27, c. 353-354, 362], так само як не 
могли вважати себе «імперіями» середньо-
вічні політії американських індіанців (мая, 
ацтеків, інків) [29]. «Імперську» юридичну 
ідентичність відповідним історіографічним 
традиціям (китайській, індійській, япон-
ській, латиноамериканській) нав’язали 
філософи-європоцентристи, спраглі до уні-
фікації оцінок і характеристик навколиш-
ньої дійсності [30, c. 89-96].

Європоцентристи передали східним, 
південним і західним народам, ніколи 
не належним орбіті політичного контр-
олю Великого Середземномор’я, власні 
греко-римські слова, поняття, терміни 
[30, c. 95-97]. Першопочатково цей про-
цес стосувався лише організації політи-
ко-правових систем3, коли в гонитві за 
технічними новинками і плодами нау-
кового прогресу, вожді племен і навіть 
правителі великих цивілізацій4 прагнули 
вживати терміни, поняття, найменування 
тих європейських країн, які приносили 
чи нав’язували відповідні інновації. У той 
момент (третя чверть ХІХ ст.), почалася 
галопуюча глобалізація Землі, зумовивши 
нав’язування колонізаторами іншим, 
колись видатним цивілізаційним об’єднан-
ням, понять та методологічних прийомів 
юриспруденції, розроблених римлянами і 
рецепійованих їхніми послідовниками (як 
християнського, так і мусульманського 
спрямування) [32, c. 275-280].

 Закономірно, на межі XIX-XX ст., в Азії 
та Африці виявилося «модним» титулува-

3  Повноцінно проявивши себе в Японії періоду 
соціально-економічної модернізації XIX ст., що при-
звела до переможної для Токіо російсько-японської 
війни 1904-1905 рр., а також до подальшої мілітари-
зації новоявленої «Японської імперії», що й досі несе 
повну моральну та юридичну відповідальність за 
цілеспрямовано здійснювані геноцид, культуроцид, 
лінгвоцид і етноцид десятків народів Південно-Схід-
ної Азії в 1930-1940-их рр. [див.: 31, с. 151-156]. 

4  Приклад: китайські «ді» називали себе «імпе-
раторами» протягом ХІХ-ХХ ст. [31, c. 122-124]
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тися «імператорами» [11, c. 34-38], так 
само як зараз вважаються «модними» 
назви вищих державних посад – «прези-
дент», «прем’єр-міністр», «спікер» тощо. 
У таких запозиченнях, на перший погляд, 
немає нічого поганого. Проте, рецеп-
ція європейських термінів призвела до 
неприхованого понятійно-категоріаль-
ного дуалізму, особливо виразно прояв-
леного сьогодні в юриспруденції, політо-
логії, історіографії Японії, Кореї, Китаю, 
Монголії, В’єтнаму, Індії, Ірану тощо 
[контексти: 30; 32]. Для аудиторії, сту-
діюючої наукову періодику чи книги анг-
лійською, французькою, німецькою, пор-
тугальською, іспанською мовами, автори 
з означених країн синонімічно вживають 
поняття «імператор», говорячи про своїх 
історичних «ді», «шахіншахів», «халіфів», 
«шаньюїв», «каганів», «махарадж» тощо, 
але для внутрішнього читача продовжу-
ють вказувати найдавніші відповідності, 
властиві локальному етнокультурному 
середовищу [33; 34; 35; 36; 37; 38].

Отож, інститути права [16], в різних 
історіографічних і загальних літературних 
традиціях, відображають принципово дуа-
лістичний набір сенсів [варіанти аналізу: 
39, рр. 229-259; 40, pp. 168-190]. З одного 
боку, всепоглинаюча уніфікація змушує 
вчених «йти в ногу з часом», титулуючи 
своїх давніх правителів на римський лад 
«імператорами», а з іншого боку, пробу-
джені в ХХІ ст., взаємопов’язані процеси 
геополітичної поляризації і зростання етно-
культурної самосвідомості, примушують 
шукати свої (т. зв. «національні») коріння 
найдавнішої титулатури [41; 42].

Отримавши максимальні геополітичні та 
геоекономічні дивіденди від науково-тех-
нічного прогресу, інтенсифікованого суто 
європейськими секулярними контекстами 
Реформації і Просвітництва, актуальні 
державні утворення умовних «Сходу» й 
«Півдня» наразі послабили рецепцію мен-
тального європоцентризму, прийнявши 
на озброєння його методи, але публічно 
постулюючи «повернення до історичних 
витоків» [43].

Мода ХІХ-ХХ ст. на чужі юридичні визна-
чення минає. Тепер юристи й політологи 
Китаю, Індії, Ірану, Саудівської Аравії, 
Єгипту пробують шукати (хоча не завжди 

успішно) «свої» давні поняття, філософ-
ські традиції, наукові суспільствозна-
вчі дефініції. Таким чином, наростаюча 
парадигма багатополярності міжнародних 
відносин виявляє себе в інтелектуаль-
них продуктах і політизованих наративах 
(історіографії, філософії, правознавстві).

Мета статті. З огляду на вищесказане, 
закономірно прозвучить питання – чи 
здатні титулатура чи, просто-напросто, 
офіційна назва «держави» охарактеризу-
вати принципові факти юридичної історії 
тієї або іншої країни5? Безумовно, здатні. 
Але, для артикуляції потреби вивчати істо-
рію права, заглиблюючись в конкретне 
суспільство, пропонуємо звернутися до 
прикладів двох історичних контекстів, які 
цікавлять нас найбільше – Риму та Ірану 
[44; 45]. На вказаному матеріалі спробу-
ємо пояснити виключне значення лінгво-
культурологічного заглиблення дослід-
ника [46] не тільки для історії права 
загалом, але й для вивчення конкретної 
правознавчої проблеми – історичного 
розвитку уявлень про міжнародну право-
суб’єктність, як дискурс юридизації світо-
глядного позиціонування (і самопозиціо-
нування) держави на світовій арені. 

Приклад перший – офіційна назва 
«держави» в історичному Римі. Для 
визначення такого політико-правового 
інституту Нового часу як «держава»  
[47, pp. 764-790], у Стародавньому Римі 
не застосовувався сучасний романо-гер-
манський відповідник «Stato».

 Етруски, котрі, за деякими даними, 
прибули на Апенніни з теренів Малої Азії 
[8, c. 85; 31, c. 196], бл. 1200-900 рр. до 
н. е. сформували Lega etrusca на півночі 
Центральної Італії [8, c. 89-94]. До складу 
Lega etrusca ввійшли різні Civitatis (гро-
мади вільних людей), пов’язані одна з 
одною засадами Foedus (договір, угода). 
В процесі внутрішньої соціально-еко-
номічної боротьби, частина етрусків, у 
співдружності з італійськими абориге-
нами (латинами та сабінянами), створили 
окремий від Lega etrusca міський центр – 
Urbs Roma (Град Рим). За Варроном, ця 
подія відбулася бл. 754/753 рр. до н. е. 
[8, c. 104-105]. 

5  Маємо на увазі елементи «форми держави»: 
форму правління, форму територіального устрою, 
форму політичного режиму. 
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Urbs Roma надовго залишилося офі-
ційним, формалізованим найменуванням 
того, що тепер дослідники воліли би за 
краще назвати Stato Romano («Римська 
держава»). Зміни правлячих партій, дик-
таторів, режимів, змішання монархічних і 
республіканських форм правління, розши-
рення кордонів і тотальна федералізація, 
жодним чином не позначилися на відповід-
ному використанні словосполучення Urbs 
Roma – головного позначення «римської 
державності». Назва не змінилася, ані після 
«республіканізації» 509 р. до н. е. [49], ані 
після запровадження режиму принципату 
27 р. до н. е. Октавіаном Августом [50, 
pp. 71-87], ані після встановлення режиму 
домінату імператором Діоклетіаном після 
284 р. н. е. [17, c. 40-43], ані після пере-
несення самого Града Рим на берег Бос-
фору, здійсненого імператором-християні-
затором Константином Святим 11 травня 
330 р. н. е. [14, c. 222]. Словосполучення 
Urbs Roma залишалося юридично чинним 
найменуванням «римської державності» в 
період єдиновладних претензій візантій-
ського (східноримського) імператора на 
всі колишні римські терени [11, c. 17-18; 
14, c. 255-256; 21, c. 26]6 і в часи номі-
нального співіснування західноримського 
й східноримського імператорів (ІХ-XV ст.) 
[11, c. 27-28; конкретний приклад співіс-
нування: 51, с. 156-157].

Після падіння Нового Риму7, під уда-
рами турків-османів Мехмеда II Фатіга, 
Urbs Roma, аж до моменту зречення 
останнього формального римського імпе-
ратора Франца II Габсбурга (6 серпня 
1806 р.), продовжував вважатися юри-
дичною реальністю, втіленою двома іпо-
стасями – світською Священною Рим-
ською імперією германської нації (Sacrum 
Imperium Romanum Nationis Teutonicae) 
та католицьким Святим Престолом (Sancta 
Sedes). Врешті-решт, між 1806 і 1871 рр., 
Urbs Roma залишався т. зв. «Папською 
областю» (коректна конституційна назва – 
«Status Ecclesiasticus»), визнаючись Рим-
ським Папством прямим продовженням 
Стародавнього Риму.

6  Ці візантійські (східноримські) претензії не 
мали конкуренції тривалий час (480-800 рр.). 

7  Побутова назва «Нового Риму» (Констан-
тинополь) відома в історіографії набагато краще. 
З 1930 р. місто офіційно іменується «Стамбул». 

Історичний підсумок відомий. Коро-
лівство Італія (Regno d’Italia), інспі-
роване західноєвропейськими світ-
ськими ідеологами і всупереч волі Папи 
Римського проголошене 17 березня 
1861 р., окупувало Град Рим (Urbs Roma) 
у 1870 р. [52, c. 251]. Окремо наголо-
симо: від 24 грудня 862 р., після легалі-
зації Donatio Constantini [21, c. 25], Рим-
ське Папство постулювало себе законним 
продовжувачем і правонаступником інсти-
тутів Стародавнього Риму та всіх рим-
ських імператорів. Відтак, день 26 січня 
1871 р. остаточно зіпсував відносини хри-
стиянських правонаступників Давнього 
Риму з італійськими політичними елітами, 
оформивши жорстку опозицію «католи-
цизм adversus італійський націоналізм». 
Завершуючи тривалий період «незаконної 
окупації італійськими монархами» тери-
торіальних володінь Status Ecclesiasticus 
(1870-1929 рр.) [53, c. 63-69], фашистський 
уряд Королівства Італія та представники 
Римського Папства підписали Латеран-
ські угоди 11 лютого 1929 р., заснувавши 
Status Civitatis Vaticanæ (Місто-Державу 
Ватикан) [54, c. 58-67]. Розташований 
на Ватиканському пагорбі, цей суверен-
ний і міжнародно правосуб’єктний уламок 
спадщини Urbs Roma, на рівні церковного 
права та відповідних норм конституційного 
права, включаючи діючу титулатуру Папи 
Римського (Великого Понтифіка=Pontifex 
Maximus [55, c. 5]), донині декларує пра-
вонаступництво, правове наслідування та 
продовження древнього Граду Рим.

З-посеред десятків тисяч юридичних 
актів, зібраних протягом двох тисяч років, 
випливає факт, парадоксальний для бага-
тьох спеціалістів – основне найменування 
римської державності не мало у своєму 
визначенні аналогів сучасного слова «дер-
жавність» (Stato, Status), а вказувалося 
переважно як «Град Рим» (Urbs Roma), 
що нині знаходить логічне продовження 
у формальній «міській» назві суверенного 
Ватикану. Навіть в часи розростання кор-
донів до небувалих меж, за правління 
імператорів Траяна (роки правління: 
98-117) [9, c. 403] чи Юстиніана (роки 
правління: 527-565) [51, c. 72-79], т. 
зв. «римська державність» не припиняла 
вважатися «Градом». Коли в 212 р. н. е.  
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імператор Каракалла (роки правління: 
211-217) наділив громадянством вільних 
чоловіків усіх провінцій, належних Риму, 
він надав їм саме міське громадянство 
(«громадянський статус» тоді визначався 
як Status Civitas) [14, c. 181]. Пізніше, 
твори провідного римсько-християн-
ського теолога і фундатора патристики 
Августина Аврелія (роки життя: 354-430) 
поглибили античну концепцію Urbs Roma, 
передбачивши Риму долю перетворення 
на Вселенський Град Божий [12, c. 76-84]. 
Така ідеологема дотепер є прийнятою 
халкедонськими християнськими патрі-
архатами, котрі інтерпретують її по-різ-
ному, але визнають виняткове значення 
як Стародавнього Риму на річці Тибр, так 
і Нового Риму (Константинополя) біля 
протоки Босфор [21]. Важливо: римське 
цивільне (приватне) право, систематизо-
ване в т. зв. «республіканський період» 
509-27 рр. до н. е., артикульоване імпе-
раторськими конституціями й едиктами 
доби принципату (27-284 рр. н. е.), над-
звичайно вплинуло на становлення орто-
доксальної християнської теології. Політи-
ко-правове словосполучення Urbs Roma, 
відтак, експлікувалося в теологічну філо-
софему Civitas (Urbs) Dei [12, c. 79]8. 

Втім, Urbs Roma було однією-єдиною 
юридичною назвою т. зв. «римської дер-
жавності» лише до 509 р. до н. е., коли у 
Давньому Римі встановилася консульська 
влада, а квазімонархічні повноваження 
вождя-рекса перейшли до рук Великого 
Понтифіка (Pontifex Maximus) [8, c. 107]. 
Переворот формалізував додаткову назву, 
котра прижилася в період 509-27 рр. до н. 
е. – Res Publica Populi Romani («Спільна 
Справа Римського Народу») [49]. Остання 
передбачала термінологічне втілення 
практики колективного управління Римом 
усіма його громадянами (вільними, повно-
літніми, військовозобов’язаними власни-
ками майна чоловічої статі9). 

Де-юре, всі громадяни одночасно ста-
вали потенційними воїнами та політиками, 
витворюючи соціальний сенс т. зв. «рим-
ського республіканізму». Так, Римська 

8  З точки зору права, Стародавній Рим наразі 
імпліцитно живе у вигляді Сучасного Ватикану.

9  Пропонуємо вважати цей перелік універ-
сальним критерієм визначення римського громадян-
ського статусу – Status Civitas.

Республіка існувала, але зміст, який у це 
словосполучення вкладали її сучасники, 
неймовірно далекий від модерної «респу-
бліки як форми державного правління» 
з тексту будь-якого загальнодоступного 
курсу новітньої теорії права. Римський 
республіканізм, перетворений після 27 р. 
до н. е. на головний історичний синонім 
поняття «державність» для теренів усього 
Великого Середземномор’я, позиціону-
вав «республіку» («спільну справу») 
єдино можливим неварварським політич-
ним утворенням, де громадяни здобува-
ють освіту, мають право політичної участі 
та колективно виконують певну універ-
сальну месіанську роль. У такій «респу-
бліці» не могло бути місця для примату 
«поганих» (за Аристотелем) демократії, 
анархії, охлократії чи олігархії, хоча демо-
кратичні процедури визнавалися корис-
ними та дієвими. В результаті, Urbs Roma, 
перерісши завдяки пізнішому поширенню 
християнства в Civitas (Urbs) Dei, вия-
вився теологічним і сакральним синонімом 
«римської державності», тоді як цивіль-
ним і магістратним позначенням цієї «рим-
ської державності» слугувало поняття Res 
Publica Populi Romani [56].

Після приходу до влади Октавіана 
Августа і встановлення режиму політич-
ного правління під назвою «принципат» 
(27 р. до н. е.) [17, c. 34-37], нічого прин-
ципово не змінилося. Імператори-прин-
цепси отримували свої титули шляхом 
маніпулятивного використання демо-
кратичних процедур, хоча ці процедури 
(Народні Збори, голосування Сенату, магі-
стратні судові рішення) часто здійснюва-
лися цілком самостійно і навіть щиро [50, 
pp. 71-87]. Римська імперія де-юре зали-
шалася Римською Республікою. Подальше 
запровадження «домінату» (після 284 р. 
н. е.) та об’єднання територій римської 
юрисдикції правителями Східної частини 
Римської імперії (Imperium Romanum Pars 
Orientale) в 480-812 рр. теж не вплинули 
на зміну основної цивільно-правової і 
магістратної назви т. зв. «римської дер-
жавності» (Res Publica Populi Romani).

Разом із тим, унаслідок змістовних 
особливостей правлячого політичного 
режиму, створеного Октавіаном Августом 
(роки правління: 27 р. до н. е. – 14 р. н. е.)  
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та модернізованого Діоклетіаном (роки 
правління: 284-305 рр. н. е.), сакраль-
ний Urbs Roma і цивільно-магістратна 
Res Publica Populi Romani набули нині 
найбільш поширеного, а спершу лишень 
додаткового (часто побутового) позна-
чення – Imperium Romanum («Римська 
імперія») [57, c. 21-33]. За часів консти-
туювання політичного режиму домінату 
[17, c. 41-46; 21, c. 20], словосполучення 
«Римська імперія» перейшло зі сфери про-
стонародної латинської самоназви в тек-
сти законодавчих актів, едиктів, рескрип-
тів, конституцій тощо. Отже, у III-VI ст. н. 
е., т. зв. «римська державність» де-юре 
володіла кількома рівнозначними та рів-
ноцінними назвами:

1) Urbs Roma (зміст: міська сутність 
«римської державності», що дозволила 
поширити внутрішню патрон-клієнтську 
систему економічних правовідносин Міста 
на контекст «федеративної» форми тери-
торіального устрою взаємин із підвлад-
ними територіями та народами);

2) Res Publica Populi Romani (зміст: 
«республіканізм», як латинський синонім 
пізнішого слова «держава=stato», що доз-
волив поширити на рівні федеративних 
взаємин міських магістратів із підвлад-
ними племенами й народами внутрішньо-
міську колективістську форму правління 
та належний їй інститут римського грома-
дянства);

3) Imperium Romanum (зміст: військо-
во-політичний характер встановленого 
правлячого режиму, що дозволив згур-
тувати різноплемінні продуктивні сили 
федеративної республіки, народженої 
напередодні 27 р. до н. е., навколо персо-
нальної і сакралізованої особистої влади 
імператора, котрий здебільшого послуго-
вувався титулами «принцепс» чи, пізніше, 
«домінус»). 

Де-юре, рівнозначне та рівноцінне 
використання трьох наведених словоспо-
лучень для дефініції «римської держав-
ності» зберігалося в східних провінціях 
(Imperium Romanum Pars Orientale) аж 
до падіння Константинополя 29 травня 
1453 р. [14, c. 166], а в західних провін-
ціях (Sacrum Imperium Romanum Nationis 
Teutonicae) до зречення Франца II Габ-
сбурга 6 серпня 1806 р. [14, c. 756]. 

Термін Stato перейшов із приватно-пра-
вової термінології у публічно-правовий 

лексикон виключно завдяки реформацій-
ній опозиції, яка протистояла авторитету 
Римо-Католицької Церкви [55, c. 174-196]. 
Загальновживаний зміст Stato був закрі-
плений на міжнародно-правовому рівні 
Вестфальською системою мирних угод 
1648 року. Протягом 1648-1815 рр. 
поняття «державність» отримало своє 
сучасне звучання в словниках більшості 
романо-германських мов (=Stato, State, 
État, Staat, Estado).

Для остаточної ясності, слід пригадати 
етрусько-латинське походження Status 
і Stato, вживаних у цивільно-правових 
значеннях «становище», «статус», «ста-
більність» на теренах Стародавнього 
Риму та різних пізніших варіацій Рим-
ської імперії. Зовсім не дарма Латеран-
ські угоди 11 лютого 1929 р. закріпили 
сучасному Ватикану міжнародно-правове 
найменування Status Civitatis Vaticanæ, 
підкресливши прихильність Римського 
Папства скоріше до найдавнішого етрусь-
ко-латинського поняття Status, ніж до 
похідного Stato, акцептованого антика-
толицькою (секуляризованою) Європою.

Приклад другий – офіційна назва 
«держави» в історичному Ірані.

Щоб наблизитися до заданої мети, 
інколи слід розширити фокус уваги 
[26, c. 198]. Важливо зрозуміти: плідне 
вивчення т. зв. «римської державності» 
[57, c. 26, 33] наштовхується на необхід-
ність аналізу військово-політичних відно-
син із історичними сусідами [58, c. 8-25], 
супутнього міжкультурного інформацій-
ного обміну [51, c. 307-313], філософ-
ського взаємопроникнення [12, c. 192]. 
Етнограф та антрополог Лев Штернберг 
писав: «хто знає один народ – не знає 
жодного» [59, c. 142]. Ці слова можуть 
легко екстраполюватися в теорію та істо-
рію держави і права: «хто знає історію 
однієї держави – не знає історії жодної». 
Усе пізнається в порівнянні: для розу-
міння справжнього Стародавнього Риму чи 
римсько-візантійських реалій10 необхідно 
розуміти справжній Стародавній Іран. 

Пояснюючи тезу, повернемося до рим-

10  Наші постійні акценти саме на візантійському 
продовженні римського спадку недаремні. Вко-
тре підкреслимо: Східна Римська імперія – єдиний 
повноцінний продовжувач історичного Риму, що 
мав при цьому всі необхідні юридичні підстави, не 
потребуючи фальсифікації відповідних норматив-
но-правових передумов, на відміну від Римського 
Папства.
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сько-візантійської історичної тяглості 
(translatio imperii)11. Якщо нам необхідно 
вивчати лінійну історію Римської імперії (та 
Візантії), то починати потрібно навіть не з 
754/753 рр. до н. е., коли рекс Ромул засну-
вав Град Рим, а з 1200-900 рр. до н. е., 
коли на Апеннінському півострові почала 
домінувати культура етрусків (латинські 
етноніми – Etrusci, Tusci), які створили зга-
дане федеративне об’єднання Lega etrusca 
[8, с. 85-96]. При цьому, в написаному сло-
восполученні «федеративне об’єднання» 
ми нічого не модернізували (!), не засто-
сували жодного анахронізму. Саме в Дав-
ній Італії розвивалося юридичне поняття 
foedus (союз, договір) [13, c. 374]. Почи-
наючи характеристику лише з таких відда-
лених часів (латинсько-етруських), отри-
маємо унікальну можливість простежити 
прогресію цікавих нам політико-правових 
інститутів [48; 49; 56].

 Якщо ж, на противагу описаній вище 
лінійності, існує потреба вивчити і, що 
важливіше, зрозуміти «Римську імперію» 
(та Візантію) як «державу», притаманну 
конкретному хронологічному відтинку, 
тоді її необхідно аналізувати в нероз-
ривному синхронному зв’язку з держав-
но-правовими процесами історичної Персії 
(Ірану) [60; 61; 62]. Відтак, саму Персію 
слід теж досліджувати методом лінійності, 
в прогресії найдавніших інститутів.

 Кордон Риму та Персії охоплював про-
стір від Червоного до Каспійського моря 
[63, c. 1, 2, 4], утворюючи нечіткий фрон-
тир (frontier), постійно рухливий, то на 
захід, то на схід. Наприклад, і Персія, і 
Рим історично декларували претензії на 
всю територію Давньої Ассирії [17, c. 234; 
22, c. 99]. Рим також декларував Месопо-
тамію своєю законною власністю, що гучно 
прозвучало на фінальному етапі правління 
імператора-принцепса Траяна (роки прав-
ління: 98-117) [9, c. 403]. Для реалізації 
планів експансії східні римляни утримували 
адміністративні органи провінцій із харак-
терними назвами «Ассирія», «Осроена», 
«Аравія», сигналізуючи про офіційні наміри 

11  Наратив translatio imperii (тобто юридич-
ної та політичної передачі римського державниць-
кого спадку формальним продовжувачам), з яким 
ми полемізуємо, представлений працями литов-
ського політолога й соціолога Зенонаса Норкуса 
[11, c. 15-38]. Прийнятний наратив репрезентований 
працями медієвіста Вікторії Уколової [57, c. 20-33].

підкорити Аравійський півострів, а також 
Дворіччя Тигру/Євфрату [9, c. 492-494]. 
Плани підкорення «Великого Ірану» базу-
валися на спробах повторити завойовниць-
кий прецедент македонського автократора 
Александра (роки правління: 336-323 рр. 
до н. е.), проголошеного в 330 р. до н. е. 
«шахіншахом Азії» [9, c. 63-67]. Повто-
ривши заходи Александра, римляни мали 
на меті вийти до кордонів Індії, полег-
шивши торгівлю караванними шляхами 
[19, с. 21-30; 58, c. 245-246].

В той же час, паралельні перські пре-
тензії на Месопотамію й Ассирію видава-
лися іранським хроністам виправданішими 
[приклади: 64]. У перських джерелах 
прямо йдеться про історичне право Ірану 
на більшість східних провінцій Риму (Візан-
тії) [65]. Відповідна традиція почалася з 
династії Ахеменідів (Ἀχαιμενίδαι давньо-
грецькою), яка заснувала т. зв. «Перську 
державу» в період правління Кіра II Вели-
кого (559-530 рр. до н. е.) [28, c. 63-66].

Зазначимо: хоча у світовій історіографії 
фігурують позначення «Перська імперія» 
[28, c. 66, 72] та «Імперія Ахеменідів» 
[11, c. 63], проте, Кір II у 550-ті рр. до н. 
е. ніяк не міг створити те, що в контексті 
«форми держави» ще не було властиво 
навіть римлянам. Термін imperium у Дав-
ньому Римі, звісно ж, існував задовго до 
встановлення консульських дуумвіратів 
509 р. до н. е., позначаючи вищу владу, 
здійснювану вільними людьми на народних 
зборах [8, c. 145]. Imperium, як поняття 
етрусько-італійського походження, мож-
ливо, мало аналоги в Малій Азії перед 
Катастрофою Бронзової доби (XIII-IX ст. 
до н. е.) [8, c. 89]. В будь-якому разі, 
етруски та їхні спадкоємці-римляни знали 
imperium, але його вживання як третього 
синоніму т. зв. «римської державності» 
почалося не раніше конституювання полі-
тичних режимів принципату (27 р. до н. 
е. – 284 р. н. е.) та домінату (після 284 р. н. 
е.) [21, c. 20, 120]. Варто усвідомлювати: 
на момент «відновлення Римської Респу-
бліки» Октавіаном Августом, який таким 
чином камуфлював перехід до режиму 
принципату (27 р. до н. е.) [9, c. 381], 
«перська державність» існувала вже 
понад 500 років, включаючи політичні 
маневри Александра Македонського та 
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епоху Селевкідів (281-63 рр. до н. е.). По 
суті, перси, презентуючи себе «центром 
світу», «найбільшою цивілізацією в істо-
рії», аж ніяк не могли використовувати 
«варварський» термін «імперія» [34]. 

За доби Ахеменідів (559-330 рр. до 
н. е.), правління котрих з’єднало персів 
і мідійців у єдину політію [28, c. 60-63], 
справжня назва цієї «держави» познача-
лася як «Хшатра» («Xšāça») [66], неодно-
разово входячи до складу титулярних імен 
правителів. Найкращим перекладом даної 
лексеми виступає «об’єднання» чи навіть 
«союз» [66]. Більш примітивний переклад, 
враховуючи реалії паралельного Давній 
Персії розвитку римлян і греків, може зву-
чати як «федерація» (вище наголошува-
лося: термін foedus [13, c. 374] має давньо-
італійське, етруське походження). Назвою 
«держави» констатувався факт союзного 
об’єднання багатьох племен під владою 
ахеменідських династів [27, c. 312]. Ані 
термін «Персія», ані термін «Персо-Мідій-
ська держава», ані «Перша Перська імпе-
рія», не здатні відобразити справжньої 
сутності й змісту «Xšāça» – політико-пра-
вової реальності ахеменідських часів. Усі 
зазначені поняття продиктовані виключно 
рамками модерного національно-істо-
ріографічного світогляду – вони чітко 
пов’язують верховну владу Ахеменідів з 
певною конкретною територією. Проте, 
правова реальність суперечить сучасним 
національно-історіографічним схемам 
(міфам): для Вавилонії Ахеменіди титулу-
валися «правителями правителів Шумеру 
й Аккаду», для Ассирії «правителями 
чотирьох сторін світу», для Єгипту прого-
лошували себе «фараонами Верхнього і 
Нижнього Та-Кемет». Підконтрольні Ахе-
менідам греки величали династів «бази-
левсами базилейон» («наймудрішими 
з-посеред наймудріших»). Формат титула-
тури та кон’юнктура земельної власності, 
надання земельних ділянок і цілих облас-
тей сатрапам, при паралельному невтру-
чанні у внутрішні політичні процеси, озна-
чають, що перські владики-Ахеменіди 
ніколи не прив’язували свій титул і, отже, 
назву свого «союзу» до якоїсь конкретної 
землі [9, c. 168; 27, c. 296-302].

 До речі, на необов’язковість самоото-
тожнення «правителів» із певною терито-

рією звертає увагу сучасний грецький істо-
рик Ангелос Ханіотіс, описуючи часи після 
завоювання Ахеменідської Персії Алексан-
дром [9, c. 78-103]. У 330-321 рр. до н. е. 
Великий Іран і всі колишні володіння Ахе-
менідів, завдяки експансії Александра та 
подальшій короткочасній інерції, входили 
до складу Μακεδονική αυτοκρατορία (Маке-
донської автократії), складеної, за ахеме-
нідським зразком, із незалежних сатра-
пій, серед яких існувала «Базилея Азія» 
(безпосередні Персія та Мідія), а також 
окремо розвивався «Та-Кемет» (Верхній 
і Нижній Єгипет). У результаті запеклих 
війн за спадок Александра, деякі його 
спадкоємці-діадохи прийняли в 306 р. до 
н. е. давньогрецький титул «базилевсів» 
(«наймудріших»), навмисно роблячи це 
без будь-якої територіальної прив’язки 
[9, c. 92]. Хоча Іран і Сирія втрапили під 
керівництво династії Селевкідів [9, c. 112], 
Єгипет перейшов у володіння династії 
Птолемеїв [9, c. 111], а Греція і Македонія 
підпорядкувалися Антигонідами [9, c. 113], 
всі ці «династії» ніколи не оголошували 
наявність конкретного територіального 
ядра своєї влади. Ангелос Ханіотіс зазна-
чав: спадок Александра Великого «розтя-
гували» примітивним способом – хто і де 
зумів утвердитися першим, там і величав 
себе «базилевсом» [9, c. 90-117]. Цей 
спосіб видавався «діадохам» украй вигід-
ним, дозволяючи постійно змінювати місця 
адміністративної дислокації і, зазнавши 
поразки на одних землях, негайно вживати 
заходів до завоювання нових, часом зовсім 
чужих, територій.

Талановитий і точний опис Ханіотіса не 
враховує тільки одного важливого факту: 
діадохи-базилевси елліністичних часів 
запозичили відсутність територіальної 
прив’язки своєї титулатури саме з прак-
тики управління сатрапіями династією 
Ахеменідів [67]. Відповідно, користуючись 
логікою позатериторіальної династичності 
ахеменідського політичного утворення, 
якщо вважати юридично справедливим і 
доречним дублювати важковимовний тер-
мін «Xšāça» як «Ахеменідія», то не виникне 
питань і з назвою іранських володінь діа-
дохів-Селевкідів. Елліністична династія 
Селевкідів декларувала свої володіння як 
Βασιλεία τῶν Σελευκιδῶν («Базилея Селе-
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вкідів») [68], дозволяючи нам іменувати 
ці мінливі території «Селевкідією».

 Хоча Селевкідія де-юре проіснувала до 
64 р. до н. е. (коли Гней Помпей вклю-
чив її своїм рескриптом до складу Римської 
Республіки на правах «провінції Сирія» 
[8, c. 309]), персько-мідійські землі вона 
втратила набагато раніше. Північно-східна 
Персія, об’єднана в межах сатрапії «Пар-
фія», протягом 250-230-х рр. до н. е. 
скорилася бактрійським племенам, отри-
мавши нове династичне правління Арша-
кідів [69, c. 96-98]. Останні підкорили весь 
Великий Іран і в 92 р. до н. е. зіштовхну-
лися з римлянами на околицях Малої Азії 
[8, c. 333]. 

Отже, в 250 р. до н. е. – 227 р. н. е. 
Персією правила династія центральноазі-
атського походження (Аршакіди) [69]. Як 
сучасна історіографія титулує це динас-
тичне політичне утворення («державу»)? 
Найчастіше зустрічаємо традиційне сло-
восполучення – «Парфянське царство» 
[8, c. 334; 9, c. 324; 27, c. 332]. Чимало 
дослідників пишуть просто «Парфія» [28; 
69]. Деякі «фахівці», знову ж таки, доз-
воляють собі говорити про «Парфянську 
імперію» [70, p. 1003]. Всі зазначені варі-
анти, як і має бути, докорінно неправильні 
та юридично неадекватні. Коректна лише 
одна, властива класичній історіографії, 
теза – династія Аршакідів справді відійшла 
від ахеменідсько-селевкідської прак-
тики відсутності територіальної прив’язки 
[70, p. 1003]. Проте, свої володіння Арша-
кіди називали не Парфією (сатрапія офі-
ційно вважалася ядром політичного утво-
рення – аналогом романо-германського 
середньовічного «домена»), а «Аріянша-
хром» («Aryānšaθr»), тобто «правлінням 
аріїв» [71, c. 223]. Тут немає жодних ана-
хронізмів, вигадок чи реінкарнації нацист-
ської аріософської міфології, оскільки 
поняття «арії» в ІІІ ст. н. е. тісно пов’я-
зувалося з мешканцями східної частини 
Великого Ірану [28, c. 8]. Ймовірно, Арша-
кіди асоціювали себе з Іранським нагір’ям 
[69, c. 97], засновуючи династичне прав-
ління на фундаменті етнокультурної спіль-
ності, що пізніше влилася в т. зв. «серед-
ньоперську народність». 

Середньоперська («пехлевійська») 
народність виявилася кістяком чергової 

династії Сасанідів, яка вирвала владу з 
рук парфянських Аршакідів і продовжила 
керувати Великим Іраном з 227 по 651 рр. 
н. е. [28, c. 124-174]. Нову «іранську дер-
жаву» історики знову ж таки називають або 
«Сасанідською імперією» [58, c. 120], або 
«Другою Перською імперією», або «Саса-
нідським Іраном» [17, c. 256; 22, c. 94]. 
Останній варіант, як і «Новоперське цар-
ство», має право на існування, за умови, 
що дослідник і читач обопільно розуміють 
ключову істину: античні іранці ніколи не 
використовували для політико-правової 
самоідентифікації слів «царство», «імпе-
рія», «держава» (у сенсі Stato=State)  
[65; 66; 67; 71]. «Варварські» терміни 
були персам не потрібні, бо, запозичивши 
концепт територіальної прив’язки від пар-
фянської династії Аршакідів, новоявлені 
правителі-Сасаніди офіційно титулували 
свої володіння «Ераншахром» (по-серед-
ньоперськи «Ērānšahr») [72]. Династичний 
аршакідський «Аріяншахр» повільно тран-
сформувався в династичний сасанідський 
«Ераншахр» [лінгвополітичний аспект: 
28, с. 142-143]. Дослівний переклад скла-
дових очевидний: «іранське правління» 
[71; 72]. Після подій 224-227 рр. н. е., на 
політичній мапі світу з’явився безпосеред-
ній попередник сучасного «Ірану».

 Новоявлений «Іран» («Еран») став 
ментальним ядром   т. зв. «державності», 
тоді як «Персія» сприймалася зоною поши-
рення іраномовної цивілізації, належною 
ядру [73; 74]. В цьому значенні іранські 
хроністи та пізніші філософи вважали 
однаково «перськими», як племена кав-
казьких аланів або вірменські «царства», 
так і землі, що нині входять до незалежних 
республік Туркменістану, Узбекистану, 
Таджикистану, Пакистану, Афганського 
Емірату. Зрештою, якщо все ж оперувати 
анахронічними термінами, котрі, як нами 
з’ясовано, виступають усталеною історіо-
графічною нормою, то поняття «Персія» 
обійняло становище синоніма «цивіліза-
ції» та «цивілізованості», тоді як «Іран» 
набув значення «держави», «держав-
ності». Правителі Сасанідського Еранша-
хру носили титул «shahanshah» («шахан-
шах» або «шахіншах») [22, c. 96; 64], 
що перекладається словосполученням 
«правитель правителів», передбачаючи 
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правничу схему: «шахіншах» координує 
правління інших самостійних «шахів» 
та автономних «сатрапів». Висловлюю-
чись сьогоднішньою юридичною мовою, 
«форма державного устрою» Еранша-
хру (тобто територіальна організація), 
більшою мірою ніж Аршакідія, успадку-
вала принципи Ахеменідського «Союзу» 
(«Xšāça») [73, pp. 1-14].

Ērānšahr проіснував з 227 по 651 рр. 
н. е. Його контакти зі Східною Римською 
імперією (Візантією) були надзвичайно 
тісними, визначивши не лише вектори 
візантійського соціально-економічного 
розвитку, але й задавши тон багатьом 
теологічним християнським дискусіям 
[17, c. 234, 256; 26, c. 48-51]. Постійні 
війни призвели до взаємного виснаження 
Нового Риму та Персії [60], однак, якщо 
Константинополь, вкрай дорогою ціною 
втрати більшості східних провінцій, встояв 
перед арабською навалою 632-655 рр. 
[61; 62], то Ērānšahr повністю підкорився 
мусульманам і поступово ісламізувався 
[22, c. 100; 28, c. 174-177]. Стародавня 
релігія зороастризм зазнала жорстоких 
переслідувань – перси ввійшли до складу 
al-khilāfat ar-Rāshidīyah (т. зв. «Правед-
ного Халіфату»), направляючого головні 
східні успіхи ісламу протягом 632-661 рр. 
[31, c. 379].

Кілька століть потому, після зміни юрис-
дикцій низки мусульманських халіфа-
тів, назва «Iranzamin» («земля іранців») 
[75, p. 47] відновилася в формально-ю-
ридичній площині з приходом завойовни-
ків-монголів Темуджина-Чингісхана (роки 
життя: бл. 1150-1227) [26, c. 219-220]. 
У 1256-1335 рр., утворення «Iranzamin», 
послуговуючись паралельним монголь-
ським найменуванням «Хүлегийн улс» 
(Улус Чингізида Хулагу), вважалося іран-
ською політією, складовою Монгольського 
Улусу [75, pp. 45-76]. Саме з Хүлегийн 
улс почалося відновлення суто іранських 
династій, спричинившись у ХХ ст. до появи 
«Ісламської Республіки Іран».

Підсумуємо: в періоди давнини, анти-
чності та середньовіччя не могло існувати 
«Перської імперії», оскільки назву голов-
ного ворога та конкурента запозичувати 
не прийнято. Не існувало і «Перського цар-
ства», так як цінність римського когномена 

«Цезар» [14, c. 183] іранським династам 
здавалася вкрай низькою. «Базилеєю» 
(«мудрістю») Персію називали виключно 
елліни, величезна кількість яких прожи-
вала в іранських містах і здобувала висо-
кий статус на службі Ахеменідам, Селевкі-
дам, Аршакідам, Сасанідам. Грецький койне 
(κοινὴ διάλεκτος), звичайно, вважався сим-
волом освіченості в пізньоантичному Ірані, 
але авестійська та пехлевійська мови все 
ж цінувалися вище [28, c. 163-167]. Отже, 
«імператорами», «царями», «царями царів» 
іранських правителів зробили вже перекла-
дацькі потуги європейських учених Нового 
часу. Самі перські правителі називали свої 
володіння наступними юридично корек-
тними словосполученнями: Xšāça в Ахе-
менідський період (559-330 рр. до н. е.),  
Βασιλεία τῶν Σελευκιδῶν в Селевкідський 
період (306-64 рр. до н. е.), Aryānšaθr 
у Парфянський період (250 р. до н. е. – 
227 р. н. е.), Ērānšahr у Сасанідський період 
(227-655 рр.), al-khilāfat ar-Rāshidīyah 
у період завоювань «Праведного Халі-
фату» (632-661 рр.), Хүлегийн улс у 
період монгольського панування Чингізидів 
(1256-1335 рр.).

Перекладаючи конотації зазначених 
термінів, наголошуємо: своїми офіційними 
назвами «іранська державність» пройшла 
динамічну еволюцію – від «союзу/спіль-
ності», «мудрості Селевкідів», «правління 
аріїв» до «правління іранців», «халіфату» 
і навіть «чингізидського улусу». Однак, 
Персія ніколи не була «імперією» юри-
дично. Без будь-якого римсько-візантій-
ського вислову Персія залишалась великою 
цивілізацією, самодостатнім політичним 
утворенням, «наддержавою» античності/
середньовіччя [34; 65; 67; 73].

Перелічені формальні назви т. зв. 
«держав історичного Ірану» пропонують 
достатньо інформації з приводу елементів 
сучасного вчення про форму держави.

По-перше, за «формою державного 
устрою», очевидний децентралізова-
ний, близький до федерації характер 
«союзу», де «правитель правителів» 
керує «шахами» та/або «сатрапами». 
В реальності, не відчувається існуючої 
в історіографічних екскурсах горезвіс-
ної «східної деспотичної централізації», 
переважно вигаданої Ш.-Л. де Монтеск’є й 
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іншими любителями різнопланових редук-
цій. Стверджуємо: назви «іранської дер-
жавності» свідчать про опору «шахінша-
хів» на представників еліти, котрі, в свою 
чергу, мали достатньо самостійності та 
внутрішньополітичної свободи.

По-друге, за «формою державного 
правління», хоча й очевидна наявність 
монархічного принципу, але цей принцип 
серйозно обмежений обов’язком шахін-
шахів прислухатися до порад підлеглих 
шахів і сатрапів. «Обмежена монархія» 
вже є антиномічним (взаємно опозиці-
йним) поєднанням слів, оскільки пер-
сональне «єдиновладдя» в її структурі 
піддається прямому, юридично санкціоно-
ваному впливу інших політичних гравців. 
Отже, говорити про повноцінність поняття 
«монархія» («єдиновладдя»), всупереч 
розповсюдженим кліше, не доводиться. 

По-третє, за «формою державного 
режиму», в історичному Ірані спостеріга-
лася автократія, вкрай редукована союз-
но-федеративними умовами розвитку, 
схильна до трансформації в союз авто-
кратій (кожен шах у своєму шахстві пози-
ціонувався самостійним автократором). 
У той же час, порівняння історичних назв 
«іранських держав», не залишає мож-
ливостей називати Персію монократією. 
Де-юре, враховуючи рівень децентраліза-
ції, вживаючи сучасну правничу терміно-
логію, Персію слід визначити полікратич-
ною федеративною монархією (система не 
передбачала абсолютного єдиновладдя в 
прийнятті шахіншахами рішень союзного 
масштабу).

Висновки. Послідовно описавши тран-
сформацію офіційних назв двох провід-
них «держав» Середземномор’я та Близь-
кого Сходу в період VI ст. до н. е. – VII 
ст. н. е., констатуємо: самоототожнення 
вказаних політичних утворень (політій) 
із месіанським «цивілізаціонізмом», тісно 
єднало політичну культуру і правосвідо-
мість народів Риму й Персії. Спільноти, 
що не входили в орбіту римського чи 
перського політичного впливу, однаково 
позиціонувалися «варварськими» і навіть 
«нелюдськими». Показником приналеж-
ності людини до «цивілізації» найчас-
тіше виявлялося не право крові, а право 
самоідентифікації, коли людина, акцеп-

туючи владу конкретної «наддержави», 
ставала частиною єдиного культурного 
цілого (навіть якщо «в минулому» жила 
«наче варвар»). Конструктивістська пара-
дигма ідентичності однозначна: хто ким 
себе вважає, тим він і є. Застосовуючи цю 
парадигму до юридичної історії античності 
чи середньовіччя, помічаємо: вивчення 
офіційних назв політичних утворень Риму 
й Персії, однаково претензійних щодо уні-
версальної цивілізаційної зверхності, доз-
воляє встановити ряд принципових і неза-
перечних юридичних істин. 

 По-перше, «Римська імперія» кори-
стувалася в юридичній самоідентифіка-
ції трьома дефініціями, серед яких «Град 
Рим» і «Римська Республіка» переважали. 
При цьому, Римська імперія в технологіях 
управління послуговувалася демократич-
ними процедурами прийняття важливих 
політичних рішень, навіть за «імператор-
ських» режимів принципату чи домінату. 
Такий підхід успадкувала Візантія (Східна 
Римська імперія). Свій республіканський 
статус Давній Рим і спадкоємиця-Візантія 
ніколи не скасовували де-юре. 

По-друге, Великий Іран змінив декілька 
дефініцій у власних нормативно-право-
вих актах, характеризуючись династич-
ною прив’язкою політійної титулатури. 
Від династії Ахеменідів до моменту вста-
новлення диктату Сасанідів, Великий Іран 
пройшов декілька етапів автократиза-
ції монаршого правління, але наприкінці 
зосередився навколо першопочаткових 
принципів союзності, персоніфікованих 
титулом верховного правителя («шаха 
над шахами», «шахіншаха»). 

До речі, політична союзність, експліку-
ючи багатокультурність спільнот Давнього 
Риму й Ірану, де-юре притаманна цим обом 
цивілізаційним утворенням. У Персії союз-
ність знайшла відображення в титулатурі 
верховного правителя, тоді як Давній Рим 
оформив теорію та практику федератив-
ного територіального устрою, застосову-
вану наразі більш ніж двадцятьма потуж-
ними федеративними державами. 
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Melnyk V. Official Titles of Roman-Byzantine and Persian Political Entities as 
an Information Source about the Form of the State and its International Legal 
Personality Discourse

The article review a fundamental question of the international legal personality history – 
regulation and status of the official titles of Ancient Rome and Ancient Persia “states”. 
(Ancient Rome and Ancient Persia were historical neighbors and competitors for possession 
of all territories in the Middle East and Transcaucasia). Adhering to the constructivist 
methodology, we assert – the self-name of a political entity reflects its international legal 
positioning and the social & cultural worldview of the masses. For the international legal 
personality history, a consistent historical study of the official titles of states provide 
important data, as the entities names often contains information about the civilizational 
positioning of the country, about the elements of so-called “forms & types of the state”. 
A formalized constitutional state title (“name”) is always a brand, as well as a political & 
technological approach that allows us to substantiate territorial claims or cultural & political 
ambitions. Using last sentence as a basic methodological foundation, we postulate the fact 
of the legal absence of monocracies in Ancient Rome and Ancient Persia both in the historical 
period of the 6th century BCE – 7th century AD. All political entities (polities) created in 
the Mediterranean and Mesopotamian territories in Antiquity and Middle Ages were mainly 
positioned as polycratic federative organisms. At the same time, the Roman Empire de jure 
declared itself as a “republic”. The rulers of Iran formally also had to share their power with 
satraps or “vassally” dependent shahs. All these facts we must multiplies by the absence of 
synonyms of modern term “state” (“Stato”) in the periods of Antiquity and Middle Ages. As a 
legal self-name Ancient Rome used three equivalent synonyms – “Urbs Roma”, “Res Publica 
Populi Romani”, “Imperium Romanum”. Byzantium also never used incorrect self-name 
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“Byzantine Empire”, using just the official definition – “Imperium Romanum Pars Orientale”. 
The parallel political entities of Ancient Persia similarly didn’t use the Latin word “imperium”, 
what is also distorts traditional historiographical ideas about so-called “Persian Achaemenid 
Empire”, “Parthian Empire” or “Sassanian Empire”. The rulers of Iran in ancient and early 
medieval times used the following official titles of their “states”: Xšāça in the Achaemenid 
period, Βασιλεία τῶν Σελευκιδῶν in the Seleucid period, Aryānšaθr in the Parthian period, 
Ērānšahr in the Sassanian period.

Key words: State=Stato, Official State Title, Legal Institute (Rechtsinstitut), Empire 
(Imperium), International Legal Personality, Form of Government, Form of Territorial 
Organization, Form of Regime, Legal Succession, Common Roman & Byzantine Heritage.
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ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 
ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНОМУ 
ДЕРЖАВОТВОРЕННІ ТА ПРАВОТВОРЕННІ

У статті розглянуто питання впливу інтеграційних та євроінтеграційних процесів на 
сучасне державотворення та правотворення. Вони відіграють у сучасному світовому 
розвитку держав важливу, а з деяких питань навіть провідну роль, а також мають ваго-
мий вплив, як на політичну, так і економічну складову міжнародних відносин. Інтегра-
ційні процеси сприяють ефективному розвитку співробітництва, а відповідно забезпе-
чує безконфліктне співіснування держав. 

Досліджено важливість того, що сучасні інтеграційні процеси не мають єдиної типо-
логії, є багатогранним і неоднозначним явищем, тому досить складно піддаються ана-
лізу. Міжнародні відносини у різних сферах суспільного життя, першочергове місце 
серед яких займають політичні, економічні, культурні, є поєднанням відносно автоном-
них видів. Тому питання дослідження інтеграції в сучасному світі невід’ємно пов’язане 
з інтеграційними процесами, що відбуваються між державами, спрямовані на узагаль-
нення та виявлення закономірних тенденцій, спільних рис, причин та умов цього явища. 

 Звернено увагу на те, що інтеграційні та євроінтеграційні процеси повинні здійсню-
ватися з урахуванням усіх особливостей перехідного етапу їх розвитку. Усе це вимагає 
досконалого вивчення та ретельного врахування впливу євроінтеграційних процесів на 
забезпечення національних політичних та економічних інтересів держави.

 Також розглянуто важливість євроінтеграційного процесу для України, яка дасть мож-
ливість для держави вийти на світові ринки, насамперед на ринок Європейського Союзу, 
підвищення конкурентної спроможності товаровиробників, залучення іноземних інвести-
цій і новітніх технологій, модернізація економіки, подолання технологічної відсталості, 
створення робочих місць, що в свою чергу сприятиме підвищення добробуту суспільства, 
що є важливим для нашої держави, враховуючи ті наслідки, що завдає війна з Росією.

Ключові слова: Україна, інтеграційні та євроінтеграційні процеси, державо- 
творення, правотворення, політичні та економічні інтереси.

Постановка проблеми. На сьогод-
нішній день інтеграційні процеси в тій 
чи іншій формі відбуваються у більшості 
країн світу. Про досить високий рівень 
регіональної інтеграції свідчить постійне 
збільшення кількості інтеграційних об’єд-
нань. Важливим є розуміння того, що інте-
граційні процеси можуть відбуватися як 

у рамках уже створеної системи, що при-
зведе до покращення рівня її організова-
ності та цілісності, а також можуть вини-
кати нові системи з раніше не пов’язаними 
елементами. При об’єднанні в єдине, все ж 
таки, окремі частини інтегрованого цілого 
можуть мати різний ступінь автономії, а 
також збільшується обсяг та інтенсивність 
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взаємозв’язків між складовими цієї сис-
теми і відповідно створюються нові рівні 
управління, що забезпечать більш якісний 
процес взаємодії. Дослідження цих проце-
сів насамперед є важливим для інтересів 
України, яка прагне стати повноправним 
членом світового співтовариства, активно 
долучається до інтеграційних процесів, 
основні з яких були закріплені в Консти-
туції держави.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідженням питання впливу 
інтеграційних та євроінтеграційних про-
цесів на сучасне державотворення та пра-
вотворення займалися вітчизняні та зару-
біжні науковці: Андрусевич Н.І., Артьомов 
І.В., Балян А.В., Баркалова І.М., Белих 
А. Г., Білецька Л. В., Білорус О.Г., Бон-
даренко В.Д., Будякова Т.О., Ващук Ф.Г., 
Вертелєва О.В., Вітер Д.В., Войтович Р.В., 
Врадій О.С., Гайдуков Л.Ф., Гідденс Е., 
Гнатовський М. М., Довгаль Е.А., Кіш Є.Б., 
Кваша О.С., Колесов В., Лепешков Ю.А., 
Лукьяненко Д.Г., Манжола В.А., Мариніна 
С.В., Микієвич М.М., Піляєв І.С., Поручник 
А.М., Риндзак О.Т., Синяков А.В., Сіренко 
К.Ю., Філіпенко А.І., Шубравська О.В., 
Яковюк І. В. та інші. У своїх наукових 
працях, зазначені науковці, висвітлили 
багато питань пов’язаниї з інтеграційними 
процесами. Однак питання впливу інте-
граційних та євроінтеграційних процесів 
на сучасне державотворення та правотво-
рення на сьогоднішній день все ж потре-
бує комплексного наукового дослідження, 
тому є не тільки актуальним, але й своє-
часнісним і доцільним проведення науко-
вого доробку за обраною темою.

Мета статті – на основі аналізу загаль-
нотеоретичних досліджень інтеграційних 
та євроінтеграційних процесів виявити 
існуючі проблемні питання основних 
напрямків теоретично-правових аспек-
тів інтеграції та євроінтеграційних проце-
сів, що відбуваються у сучасному світі та 
зокрема в Україні, їх властивостей та осо-
бливостей, конституційно-правової харак-
теристики євроінтеграційних процесів, а 
також запропонувати механізм впрова-
дження цих процесів у правову систему 
держави, для більш ефективного забезпе-
чення сучасного державотворення та пра-
вотворення.

Виклад основного матеріалу. На 
сучасному етапі суспільного розвитку, у 
процесі формування інтеграційних сис-
тем задіяні не тільки розвинуті країни, а й 
країни, що розвиваються, це є свідченням 
того, що прихід епохи нового регіоналізму 
розповсюдився на усі континенти і ця тен-
денція зменшить розрив між державами 
світу, а також підвищить рівень соціально- 
економічного розвитку всіх країн загалом 
[1, с. 58]. 

Важливим є визначення концепції гло-
бальної інтеграції, що веде до формування 
єдиного політичного, соціально-економіч-
ного та культурного простору, основою 
формування якого є спільні інтереси дер-
жав-учасниць. На думку Войтовича Р.В. 
трактування поняття глобальної інтегра-
ції, це «засіб об’єднання держав на всіх 
рівнях суспільного розвитку, що забезпе-
чує структурну трансформацію сучасної 
системи міжнародних відносин, сприяє 
рівномірному розподілі соціально-політич-
ного, економічного та культурного потен-
ціалу між державами-учасницями в умо-
вах спільного глобалізаційного напрямку 
розвитку» [2, с. 11].

Звернемо увагу на те, що початковою 
стадією інтеграційного процесу є лібера-
лізація торговельних відносин між окре-
мими країнами, тобто забираються обме-
ження на торгівлю певною групою товарів 
і послуг, полегшується доступ закордон-
них партнерів на внутрішній ринок, утво-
рюються зони преференційної торгівлі, 
прикладом може бути наведена префе-
ренційна система Британського співтова-
риства, яке була засновано у 1932 році і 
об’єднало у своєму складі 48 держав. Важ-
ливо зазначити, що зона вільної торгівлі 
утворюється при підписані угоди між кра-
їнами про усунення тарифних і кількісних 
обмежень у взаємній торгівлі товарами та 
послугами. Підписання угоди не позбав-
ляє права країн-учасниць на власне регу-
лювання торгівельних відносин з третіми 
країнами, тому митниці усередині зони 
залишаються з метою запобігання нечес-
ній торгівлі. Навіть на сьогоднішній день 
така форма інтеграції є досить дієвою і 
поширеною, прикладом може бути функ-
ціонування Північноамериканської зони 
вільної торгівлі НАФТА (угода між такими 
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державами як: США, Канада, Мексика 
укладена у 1994 році), також успішно 
функціонує Європейська асоціація вільної 
торгівлі – ЄАВТ (угода між Швейцарією, 
Ісландією, Норвегією та Ліхтенштейном 
укладена в 1960 році) [3, ст. 657].

Важливим є те, що Україна також заді-
яна у міжнародній економічній інтеграції, 
тобто є підписані угоди про зону вільної 
торгівлі з такими державами як: держави 
ЄАВТ (Швейцарією, Ісландією, Норвегією 
та Ліхтенштейном), (підписана у 2010 р.), 
СНД ( 2011 р.), Македонією (2001 р.), Чор-
ногорією (2011 р.), ЄС (2014 р.), Канадою 
(2016 р.) [4].

Варто зазначити, що повна міжнародна 
економічна інтеграція передбачає ство-
рення єдиної економічної політики, при 
якій створюються органи національної 
адміністрації, рішення яких є обов’язко-
вими для усіх держав-учасниць [5]. Євро-
пейський Союз, на сьогоднішній день, є 
фактично єдиним міжнародним інтегра-
ційним угрупуванням, яке пройшло усі 
форми економічної інтеграції і продовжує 
своє формування. 

Важливо звернути увагу на те, що завер-
шальним етапом інтеграційних процесів є 
федерація. Вона створюється за умови, 
що кілька держав чи їх об’єднань, збері-
гаючи відносну самостійність, утворюють 
єдину союзну державу, в якій функціо-
нує двопалатний парламент, дворівневий 
уряд, можливе подвійне громадянство, 
подвійне законодавство, які необхідні для 
правового регулювання життєдіяльності 
суспільства, як в межах федерації так і її 
суб’єктів. Прикладом може бути Австрій-
ська республіка, Сполучені Штати Аме-
рики, Федеративна Республіка Німеччина 
[3, ст. 658].

Під впливом інтеграції відбуваються 
зміни загальної структури, загального 
управління, а отже нова інтеграційна 
структура має забезпечити і спрямувати 
розвиток людства в цілому, що законо-
мірно визначить напрям розвитку сучас-
ного світу [6]. 

Не варто акцентувати увагу на одно-
сторонньому підході до інтеграції, який 
базується винятково на основі політичних, 
економічних та інших міркувань. Чинники 
розповсюдження регіональних інтеграцій-

них об’єднань досить різноманітні і визна-
чаються складним сплетінням мотивації 
правового, політичного, ідеологічного, 
економічного та культурного характеру. 
Усі ці умови впливають на рівень специ-
фічності в розвитку кожного окремого 
регіону, що необхідно брати до уваги при 
спробі визначення загальних закономір-
ностей розвитку регіональних інтеграцій-
них процесів [7, с. 44].

 Постійно просліджується тенденція 
прискореного розповсюдження та збіль-
шення загального числа регіональних 
угрупувань не тільки у найбільш розви-
нутих країнах, які досягли високого рівня 
розвитку внутрішнього ринку, що визна-
чає оптимальність умови для процесу між-
народної інтеграції, але і в тих які розви-
ваються. 

Важливою є думка науковців, які вба-
чають відмінність інтеграції від інших гос-
подарських процесів, що відбуваються між 
державами і вона здійснюється міждержав-
ним регулюванням економічної взаємоза-
лежності та господарським комплексом, 
який направлений на забезпечення потреб 
регіону в цілому, створюючи єдиний вну-
трішній ринок, при якому звільнюється від 
національних бар’єрів рух капіталів, това-
рів, послуг, робочої сили, відповідно це 
сприяє зростанню продуктивності праці та 
рівня життя суспільства, що має важливе 
значення для забезпечення основополож-
них прав людини та громадянина в краї-
нах угрупувань [8, с. 58].

В ХХI століття глобалізація та інтеграція 
світової економіки та життя суспільства 
в цілому сприяло тому, що європейське 
право стало одним із пріоритетних напрям-
ків розвитку правових систем сучасності. 
Держави, народи та цілі континенти мають 
схожі проблеми, які вирішуються схожими 
правовими методами, одним з основних 
критеріїв яких повинен бути принцип 
ефективності. 

Тому у світовій практиці спостеріга-
ється тенденція зближення національних 
правових систем, формується, так зване, 
глобальне право людства, яке стає засо-
бом та методом правового регулювання в 
світовому співтоваристві.

Варто звернути увагу на те, що під тер-
міном «європейське право» розуміють 
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сукупність правових норм, що регулю-
ють взаємовідносини у межах Європей-
ських Співтовариств та Європейського 
Союзу, що на сьогоднішній день є потуж-
ним об’єднанням держав-членів, нема-
ючих аналогів у світі. Воно має особливі 
джерела права, процес правотворчості 
та правозастосування, тобто передбачає 
інституційний механізм і механізм контр-
олю за дотриманням правових норм. 
Можна сказати, що це є особлива, само-
стійна система права, незважаючи на 
те, що до його складу входить як наці-
ональне, міжнародне так і європейське 
право. Варто зауважити, що європейське 
право , як система, не є настільки всеохо-
плюючою, як національне право, хоч в цій 
системі є певні галузі, що співпадають з 
галузями національного права. Врахову-
ючи те, що європейське право активно 
застосовується у світовому співтоваристві, 
у його межах можна виділити ряд галузей 
які активно розвиваються: інституційне 
право, податкове право, митне право, 
економічне і торгівельне право, соціальне 
право, інвестиційне право, право навко-
лишнього середовища та інші [9, с. 8]

Правовий аспект інтеграційних проце-
сів полягає в тому, що вони імплементу-
ють норми права Європейського співтова-
риства у національні правові системи всіх 
держав-учасниць, тобто стають інтеграль-
ною складовою цих систем, надаючи юри-
дичної сили актам Європейського співто-
вариства на території держав-учасниць та 
робить обов’язковим їх застосування наці-
ональними судами [9, с. 8-9].

Провівши дослідження історичних 
передумов інтеграційних процесів, що 
призвели до становлення Європейського 
співтовариства, в результаті об’єднання 
країн Західної Європи, що зайняли про-
відне місце у сфері міжнародних еконо-
мічних відносинах, можна зробити ряд 
висновків, а саме:

а) Європейська інтеграція має не лише 
регіональне (континентальне), а й гло-
бальне світове значення, яке знайшло 
і випробувало на практиці розв’язання 
найскладніших політико-правових, соці-
альних, економічних проблем, які постали 
перед людством після другої світової 
війни.

б) Сьогоднішнє провідне положення 
Європейського Союзу у сфері міжнарод-
них економічних відносин, його роль у 
світовій політиці, значні соціально-еконо-
мічні досягнення, є свідченням того, що 
обрані західними європейцями політична 
філософія, стратегія, механізм та методи 
інтеграції були ефективними. 

в) Компроміс, який був закладений 
у форму інтеграції, тобто не вимагаючи 
створення федеративної структури, забез-
печив більш масштабне співробітництво, 
ніж те, що можливе на конфедеративних 
засадах. Як зазначав Моне-Шуман, від 
держави не вимагається повністю відмо-
витися від суверенітету, а лише відкинути 
значення його неподільності, тобто відмо-
витися від певної його частки на користь 
наднаціонального співтовариства у визна-
чених сферах, при цьому здійснюючи кон-
троль за використанням переданих ними 
повноважень, приймаючи рішення про 
подальший розвиток інтеграції [10, с. 35].

Важливим моментом євроінтеграцій-
них процесів є те, що повсякчасно узгод-
жуються інтереси держав-учасниць. При 
подоланні численних криз у діяльності 
Співтовариства, які супроводжувалися 
постійними ультимативними вимогами 
учасників інтеграційного процесу, було 
вироблено культуру компромісу і діалогу, 
що включають повагу й урахування інте-
ресів усіх без виключення країн-партнерів. 

Унікальність юридичного статусу євро-
пейської інтеграції полягає в тому, що 
по-першу Співтовариства держав створені 
і функціонують на основі міжнародно-пра-
вових норм, по-друге - в рамках Європей-
ського Союзу сформувався власний спе-
цифічний автономний правопорядок, що 
має суттєві відмінності від національного 
правопорядку держав-членів. 

При дослідженні правового підходу до 
євроінтеграції науковці акцентують увагу 
на юридичні перспективи Європейського 
Союзу, його місце в Європі та світі, яку 
роль і значення відіграють інститути ЄС 
у процесі євроінтеграції, специфіка авто-
номного правопорядку ЄС, значення 
основних принципів права ЄС та роль 
Європейського Суду в їх розвитку і нор-
мативному закріпленні, співвідношення 
права ЄС і національних правових систем, 



Право та державне управління

36

його роль у відносинах між країнами. Важ-
ливо зауважити, що Європейський суд є 
одним із головних суб’єктів євроінтегра-
ції, досягненням якого є створення такої 
системи, в центі якої є норма права, яка 
показує наскільки ефективною може бути 
діяльність міжнародного судового органу, 
що закріплює та реалізує на практиці пра-
вові норми, які регулюють відносини між 
суверенними державами [11, с. 7]. 

На думку Гнатовського М.М. правова 
інтеграція тотожне поняттю «правове 
співробітництво» і цим терміном познача-
ються «усі форми інтернаціоналізації наці-
ональних правових систем» [12, с. 70], 
тобто це є спільна діяльність держав, між-
народних організацій, яка направлена на 
зближення національних правових систем 
на основі міжнародного права, їх інтерна-
ціоналізація [13, с. 11-12]. 

На сьогоднішньому етапі розвитку 
Україна як правова, демократична дер-
жава прагне стати членом Європейського 
Союзу, що є логічним бажанням розбудови 
цивілізованого, демократичного суспіль-
ства. Як відомо, що один у полі не воїн, то 
задля досягнення високих показників та 
забезпечення спільних інтересів розвитку, 
в сучасному глобалізованому суспільстві, 
це краще зробити об’єднавшись. Тому для 
України перспективним вектором подаль-
шого розвитку зовнішньоекономічної полі-
тики є саме Європейський Союз, що є істо-
рично близьким для нашої держави. 

Варто звернути увагу на те, що за довгі 
роки свого існування Європейський Союз 
став могутнім та впливовим, він пере-
творився на рушійну силу, що відіграє 
провідну роль у світовій політиці, еконо-
міці та культурі. В європейському про-
сторі, будь-то економічний, соціальний 
чи гуманітарний відмовилися від кордонів 
та зайвих перепон, що дало можливість 
вільно пересуватися людям, продуктам 
та капіталу, безмежний обмін інформа-
цією, науковим та культурним надбанням 
[14, c. 65].

У своїх працях Шубровська О.В. зазна-
чала, що євроінтеграційний процес в Укра-
їні дасть можливість впровадити в укра-
їнське законодавство європейські норми, 
що дадуть можливість забезпечити соці-
альну захищеність громадян, підвищити 

рівень життя, якість харчових продуктів, 
чисте довкілля, унеможливити корупцію 
[14, c. 64]. 

Висновки і пропозиції.
В підсумку варто зазначити, що інте-

граційні процеси які сприяють регіоналі-
зації, тобто відбувається децентралізація 
світового простору, що підвищує життєді-
яльність його складових: територіальних 
(політичних, економічних) утворень. Ство-
рення регіональних угрупувань супрово-
джується зникненням кордонів ведення 
бізнесу, що посилює економічну взаємо-
залежність держав, що в свою чергу має 
великий вплив на правотворчі процеси, 
для забезпечення законних правовідно-
син у всіх сферах суспільного життя. 

 Світова тенденція регіональних інте-
граційних процесів зумовлюється не тільки 
внутрішньо-регіональними факторами, а й 
зростаючими під впливом інтеграції вимо-
гами до внутрішнього та зовнішнього сере-
довища та посилює міжнародну конкурен-
цію, яка змушує кожну окрему державу 
докласти максимум зусиль, щоб зайняти 
гідне місце у світовому співтоваристві.

Важливим етапом для будь-якої дер-
жави, що прагне міжнародного співтова-
риства, є насамперед правова інтеграція, 
яка має вагомий вплив на сучасне держа-
вотворення та правотворення. Для того 
аби євроінтеграційні процеси відбувалися 
на правових засадах, важливим аргумен-
том правової інтеграції виступає гармо-
нізація законодавства країн-членів Євро-
пейського Союзу, що вимагає приведення 
внутрішнього законодавства окремо взя-
тої держави у відповідність до правових 
актів та директивних положень Європей-
ського Союзу. 

Важливо зазначити, що на сьогодніш-
ній день, українське законодавство ще не 
зовсім підготовлене до європейських стан-
дартів, що відповідно виступає вагомою 
проблемою інтеграції України до Європей-
ського Союзу. Для забезпечення безбо-
лісного входження до європейської спіль-
ноти, на правових засадах, нашій державі 
необхідно здійснити адаптацію україн-
ського законодавства до законодавства 
Європейського Союзу, це повинно відбу-
тися за рахунок реформування правової 
системи у всіх сферах права, зокрема: 
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митного, фінансового, приватного, тру-
дового, охорону праці, навколишнього 
середовища, законодавство про інтелек-
туальну власність, податкове законодав-
ство, законодавство щодо життя та здо-
ров’я тощо.
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Fedina N., Pashko A. Theoretical and legal aspects of integration and European 
integration processes in modern state-formation and law-making

The article considers the impact of integration and European integration processes on 
modern state-building and law-making. They play an important and in some respects even 
a leading role in the modern world development of states, and also have a significant 
impact on both the political and economic components of international relations. Integration 
processes contribute to the effective development of cooperation and, accordingly, ensures 
the conflict-free coexistence of states.

The importance of the fact that modern integration processes do not have a single 
typology, is a multifaceted and ambiguous phenomenon, therefore rather difficult to analyze, 
has been studied. International relations in various spheres of social life, political, economic, 
and cultural occupy the first place among them, are a combination of relatively autonomous 
types. Therefore, the issue of integration research in the modern world is inextricably 
linked to the integration processes taking place between states, aimed at generalizing and 
identifying regular trends, common features, causes and conditions of this phenomenon. 

Attention was drawn to the fact that the integration and European integration processes 
should be carried out taking into account all the features of the transitional stage of their 
development. All this requires thorough study and careful consideration of the impact of 
European integration processes on ensuring the national political and economic interests of 
the state.
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The importance of the European integration process for Ukraine, which will give the state 
an opportunity to enter world markets, primarily the European Union market, increase 
the competitiveness of product manufacturers, attract foreign investments and the latest 
technologies, modernize the economy, overcome technological backwardness, create jobs, 
which in its own first of all, it will contribute to the improvement of the welfare of society, 
which is important for our state, taking into account the consequences of the war with Russia.

Key words: Ukraine, integration and European integration processes, state formation, 
law - making, political and economic interests.
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МІСЦЕ ПОНЯТТЯ «СУДІВНИЦТВО» 
У КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТТЄВОМУ АПАРАТІ 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Проголошення незалежності України започаткувало глибокі перетворення усіх сфер 
державного і суспільного життя. Зокрема, якісні зміни спостерігаються в національ-
ній правовій системі. Своєю чергою, правові реформи відбуваються завдяки доктри-
нальним розробкам вітчизняних науковців. Водночас реформуванню судової системи 
в Україні перешкоджають різні теоретичні та практичні проблеми, однією з яких автор 
вважає невпорядкованість юридичної термінології. Відзначено вагомий внесок наукової 
спільноти у розв’язання цих проблем, однак і нині вони не втрачають актуальності. 

Проаналізовано найбільш поширені підходи до визначення основних понять, які 
стосуються судової влади. Інституційний підхід означає ототожнення судової влади із 
системою відповідних державних органів – судів. Функціональний підхід до розуміння 
судової влади акцентує на сукупності функцій суду. Третім підходом до тлумачення 
судової влади визнано інституційно-функціональний, що поєднує два попередні та дає 
змогу більш чітко виділяти її з-поміж інших видів державної влади. 

Проаналізовано рішення Конституційного Суду України 2008 р. (у справі про завдання 
третейського суду), з якого випливає, що судова влада за змістом є значно ширшою, 
ніж правосуддя. Розглянуто питання про сумірність понять «судова система», «система 
судоустрою» («судоустрій»), «система правосуддя». Зосереджено увагу на терміні 
«судівництво», який вживається у Концепції вдосконалення судівництва для утвер-
дження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів 2006 р. і 
визначається «як єдина система судового устрою та судочинства» Розглянуто дискусійні 
питання щодо змісту поняття «судівництво» та необхідності його використання у док-
трині та практиці нормотворення. Доведено, що негативна оцінки терміна «судівництво» 
не є виправданою. Підтверджено, що поняття «судівництво» існує з часів Української 
революції 1917–1921 рр. Сучасні науковці так само доволі активно використовують 
цей термін. Автор наголошує, що поняття «судівництво» найбільш близьке до поняття 
«судова влада». У такому значенні його слід використовувати у категорійно-поняттє-
вому апараті загальнотеоретичної юриспруденції та в процесі нормотворення.

Ключові слова: правосуддя, судова влада, судова система, система судоустрою, 
судівництво, судочинство.

Постановка проблеми. Кардинальні, 
масштабні перетворення в усіх сферах 
суспільного життя в Україні, що тривають 
з моменту проголошення її незалежності, 
вочевидь потребують якісного оновлення 
всієї національної правової системи. Це 
зумовлює необхідність побудови міцного, 
цілісного доктринального фундаменту для 
ефективної реалізації правових реформ. 
Однак реформа судової системи в Укра-
їні стикається з багатьма проблемами 

теоретичного та прикладного характеру, 
однією із яких є невпорядкованість юри-
дичної термінології у цій сфері державної 
діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Варто відзначити доволі вагомий 
внесок наукової спільноти у розв’язання 
проблем, пов’язаних із юридичним кате-
горійно-поняттєвим апаратом, що стосу-
ється оновлення правової системи Укра-
їни загалом і судової сфери зокрема.  
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Безперечно важливим завданням сучасної 
загальнотеоретичної юриспруденції є фор-
мування єдиного категорійно-поняттєвого 
апарату, котрий Л. Рябовол образно нази-
ває «універсальною юридичною мовою», 
наявність якої є необхідною передумовою 
розвитку як теоретичної, так і практичної 
юриспруденції» [1, с. 182]. 

Зі свого боку, О. З. Хотинська-Нор 
цілком слушно вважає, що успіх судової 
реформи визначається багатьма чинни-
ками серед яких – «наукове визначення 
понятійно-категоріального апарату, яким 
оперує інститут судової влади, оскільки 
це є визначальним насамперед для прак-
тики законотворення як основи розвитку 
будь-якого інституту державної влади» 
[2, с. 6]. На відсутність єдиного тракту-
вання основних понять, як-от: «право-
суддя», «судоустрій», «судочинство», 
«судівництво», «судова влада», «судова 
система», «система судів» тощо так само 
вказує В. Решота, наголошуючи на акту-
альності «узгодження основних понять у 
сфері правосуддя із виробленням спіль-
ного підходу для використання у всіх 
галузях вітчизняного права» [3, с. 119]. 

Мета статті – проаналізувати найбільш 
поширені підходи до визначення основних 
понять, які стосуються судової влади, та 
обґрунтувати доцільність і необхідність 
використання як у загальнотеоретичній 
юриспруденції, так і в галузевих юридич-
них науках та практиці нормотворення 
поняття «судівництво». 

Виклад основного матеріалу. Ана-
лізуючи хід правових реформ в Укра-
їні, А. Ф. Крижановський вказує, що їх 
результати «не задовольняють свідому 
частину соціуму». Однією з причин, на 
думку вченого, є «відсутність концепту-
ального бачення українським політику-
мом і владою сенсу, природи, глибин і 
значення правових реформ для розвою 
українського суспільства і розбудови дер-
жави на якісно нових засадах» [4, с. 5]. 
Продовжуючи цю думку, іншою причиною 
ми можемо назвати відсутність єдності в 
юридичній термінології. Так, у національ-
ному законодавстві, науковій та навчаль-
ній літературі використовуються різні 
термінопоняття, які стосуються судової 
влади: «судова влада», «судова система», 

«система судів», «судоустрій», «судівниц-
тво», «судочинство», «правосуддя». При 
цьому законодавчих дефініцій надзви-
чайно мало, а вітчизняні науковці обсто-
юють різні підходи до розуміння основних 
термінів. 

Основою для формування судової 
влади в незалежній Україні стала Декла-
рація про державний суверенітет України 
від 16 липня 1990 р., згідно з якою «дер-
жавна влада в Республіці здійснюється за 
принципом її розподілу на законодавчу, 
виконавчу та судову» [5]. Концепція 
судово-правової реформи в Україні, схва-
лена Верховною Радою України 28 квітня 
1992 р., уперше закріпила тлумачення 
судової влади: «під судовою владою слід 
розуміти систему незалежних судів, які в 
порядку, визначеному законом, здійсню-
ють правосуддя. Суди мають владні пов-
новаження для відновлення порушеного 
права і справедливості. Судова влада 
здійснюється тільки судом і на основі 
закону» [6]. Це тлумачення надалі стало 
орієнтиром для науковців, які здебільшого 
ототожнювали судову владу із системою 
відповідних державних органів – судів. 
Такий підхід можна назвати інституційним, 
оскільки він звертає увагу на місце такого 
інституту, як суд, у державному апараті, 
характеризує систему судів, принципи її 
організації тощо. 

Принципову роль у конституюванні 
судової влади відіграло прийняття Кон-
ституції – Основного Закону України, яка 
у ст. 6 підтвердила, що «державна влада 
в Україні здійснюється на засадах поділу 
її на законодавчу, виконавчу та судову. 
Органи законодавчої, виконавчої та 
судової влади здійснюють свої повнова-
ження у встановлених цією Конституцією 
межах і відповідно до законів України» 
[7]. Відповідно до ч. 3 ст. 37 Конститу-
ції України, «в органах судової влади не 
допускається створення і діяльність орга-
нізаційних структур політичних партій» 
[7]. Як бачимо, у вказаних конституційних 
нормах використані два терміни – «судова 
влада» та «органи судової влади», однак 
їх визначення Основний Закон не закрі-
пив. А розділ VIII Конституції України, 
присвячений судовій владі, отримав назву 
«Правосуддя» [7]. У самому ж розділі (в 
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ред. від 28.06.1996 р.) використано також 
термін «судочинство», закріплено основні 
засади судочинства, принципи побудови 
системи судів загальної юрисдикції, прин-
ципи правового статусу суддів та інші важ-
ливі для функціонування судової влади 
положення.

Аналіз конституційних норм виявляє, 
що законодавець використовує терміни 
«судова влада», «правосуддя», «судочин-
ство» як синонімічні. Натомість В. С. Бігун 
аргументовано доводить, що «правосуддя 
і судочинство – не тотожні поняття. […] 
Так, буквально термін правосуддя озна-
чає «суд за правом», а термін судочин-
ство – «діяльність суду». Тому, припу-
скаємо, перший термін акцентує на змісті 
(за правом), другий – на формі діяльності 
(діяльність суду) як специфічному смислі 
термінів» [8, с. 89]. Крім того, ототожнення 
понять «правосуддя» і «судова влада» 
цілком слушно вважають необґрунтова-
ним І. С. Гриценко та М. А. Погорецький, 
оскільки «таке ототожнення негативно 
позначається на розумінні судової влади 
як однієї із гілок влади в Україні, на роз-
робці теоретичних засад функціонування 
судової системи України, а також на прак-
тичній діяльності правозастосовних орга-
нів» [9, с. 23]. 

На нашу думку, такий підхід до розу-
міння судової влади є функціональним, 
бо вона визначається через сукупність 
функцій суду, тобто його повноважень 
щодо розгляду й вирішення у передбаче-
ній законом процесуальній формі справ, 
які мають юридичні наслідки. Наприклад, 
В. Д. Бринцев визначає судову владу як 
«одну з головних, самостійних функцій 
державної влади, яка реалізується через 
діяльність створеної на основі консти-
туції системи судів і органів організацій-
ного (кадрового та допоміжного) забезпе-
чення»[10, c. 50]. 

Третій підхід до тлумачення судової 
влади – це інституційно-функціональ-
ний, тобто поєднання двох попередніх. 
Зокрема, І. С. Гриценко та М. А. Пого-
рецький, окресливши основні сутнісні 
ознаки судової влади, сформулювали її 
визначення як «самостійної гілки влади, 
що належить судам, які утворюють єдину 
судову систему, її єдність забезпечується 

єдиними засадами організації та діяльно-
сті судів» [9, с. 27]. На нашу думку, пере-
вагою такого розуміння судової влади є 
характеристика її як самостійної «гілки» 
державної влади та вказівка на інститу-
ційні та функціональні особливості, що 
дають змогу виділяти її з-поміж інших 
видів державної влади. 

Інституційно-функціональний підхід 
до розуміння судової влади поширений у 
вітчизняній юридичній науці, хоча єдине 
тлумачення поняття «судова влада» від-
сутнє. Водночас більшість науковців схи-
ляється до думки, що ототожнювати судову 
владу з правосуддям чи судочинством, а 
тим паче – із судом, як державним орга-
ном, немає підстав. Така ж позиція сфор-
мована у рішенні Конституційного Суду 
України № 1-рп/2008 вiд 10 січня 2008 р. 
(у справі про завдання третейського суду), 
де визначено, що «правосуддя – це само-
стійна галузь державної діяльності, яку 
суди здійснюють шляхом розгляду і вирі-
шення в судових засіданнях в особли-
вій, встановленій законом процесуальній 
формі цивільних, кримінальних та інших 
справ» [11]. Тобто судова влада за зміс-
том є значно ширшою, ніж правосуддя; 
останнє можна вважати одним із її проявів, 
видом діяльності, яку здійснюють суди у 
формі судочинства. Аргументом такого 
твердження ми вважаємо норму Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів», яка закріплює: «в Україні діє єдина 
система забезпечення функціонування 
судової влади – судів, органів суддівського 
врядування, інших державних органів та 
установ системи правосуддя» [12].

Ще одним дискусійним у сучасній юри-
дичній науці питанням є сумірність понять 
«судова система», «система судоустрою» 
(«судоустрій»), «система правосуддя». 
Як зауважує О.З. Хотинська-Нор, «судова 
система» може тлумачитися у вузькому та 
широкому розумінні. Водночас, на думку 
дослідниці, «різні тлумачення поняття 
судової системи не суперечать один 
одному, а лише розкривають його зміст 
на різних рівнях наукового пізнання» 
[2, с. 8]. Дійсно, у вузькому розумінні 
«судова система» визначається в орга-
нізаційно-функціональному аспекті як 
система судів, що виконують передбачену  
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законом функцію правосуддя. Однак 
Л. М. Москвич вважає, що такий підхід 
«пов’язує з поняттям «судова система» 
лише ті утворення, які безпосередньо 
здійснюють судово-владну діяльність, 
залишаючи поза увагою саму діяльність, 
а також органи та осіб, які безпосеред-
ньо забезпечують виконання функцій сис-
теми – органи суддівського самовряду-
вання, судового управління, суддівський 
корпус тощо» [13, с. 31]. Тобто дослід-
ниця надає перевагу широкому розумінню 
поняття «судова система». 

Зі свого боку, М. А. Фоміна вказує, 
що термін «судова система» у значенні 
ієрархічного механізму, частини вели-
кої державної машини, яка не дбає про 
захист прав та інтересів її народу, при-
таманний тоталітарній формі правління. 
Зважаючи на це, такий термін почав 
поступово замінятись іншим – ширшим за 
змістом – «судоустрій» [14, с. 68]. Воче-
видь, такими ж були міркування законо-
давця під час внесення змін до Конституції 
України щодо правосуддя, оскільки у тек-
сті Основного Закону з’явилися терміни 
«судоустрій» і «система судоустрою», 
щоправда, тлумачень указаних термінів 
ані Конституція України, ані Закон Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів» не 
дає. Як випливає зі змісту конституційних 
і законодавчих норм, обидва терміни вжи-
ваються як синоніми. Так, відповідно до 
Конституції України, «судоустрій в Україні 
будується за принципами територіальності 
та спеціалізації і визначається законом», 
«Верховний Суд є найвищим судом у сис-
темі судоустрою України» (чч. 1, 3 ст. 125 
Конституції України) [7]; ст. 3 Закон Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів» має 
назву «Система судоустрою України», 
а згідно з ч. 1 цієї статті, «суди України 
утворюють єдину систему» [12]. 

Зазвичай «система правосуддя» та 
«судова система» (у широкому розу-
мінні) розуміються як синонімічні за зміс-
том поняття, однак в сучасних умовах на 
законодавчому рівні закріплений термін 
«система правосуддя», тому й у науко-
вому обороті дедалі рідше вживаним є 
термін «судова система». Варто додати, 
що в юридичній літературі та законодав-
стві України використовуються й інші тер-

міни, подібні до термінів «судоустрій», 
«судочинство» і «правосуддя». Зокрема, 
це термін «судівництво», який у Концеп-
ції вдосконалення судівництва для утвер-
дження справедливого суду в Україні 
відповідно до європейських стандартів, 
схваленій Указом Президента України від 
10 травня 2006 р. № 361 (далі – Концеп-
ція вдосконалення судівництва) визнача-
ється «як єдина система судового устрою 
та судочинства, що функціонує на заса-
дах верховенства права відповідно до 
європейських стандартів і гарантує право 
особи на справедливий суд»[15]. 

Серед вітчизняних науковців три-
ває доволі гостра дискусія щодо змісту 
поняття «судівництво» та необхідності 
його використання у доктрині та прак-
тиці нормотворення. Існує думка, що цей 
термін запроваджений зазначеною вище 
Концепцією і «взагалі ніяким норматив-
ним актом, окрім неї, не регламентований 
та лише посилює термінологічну плута-
нину» [14, с. 67] та навіть пропонується 
«звести до мінімуму використання у нау-
ковому обігу таких необачно впровадже-
них термінів, як «судівництво» [14, с. 68]. 
Як вважає О. Ф. Скакун, «виклад змісту 
поняття «судівництво» викликає деякі 
сумніви, в тому числі й щодо узгодженості 
його складових елементів. По-перше, сло-
восполученням «єдина система» (через 
яке визначається судівництво) об’єдну-
ються взаємопов’язані, але різнорівневі 
явища – судовий устрій (організація судо-
вої системи) і судочинство (діяльність 
судів щодо розгляду і вирішення справ), 
а наведена далі фраза – «функціонує на 
засадах верховенства права відповідно 
до європейських стандартів...» – не може 
бути поширеною одночасно на судовий 
устрій і судочинство, оскільки, по суті, 
має відношення тільки до судочинства» 
[16, с. 17–19].

Щодо негативної оцінки терміна «судів-
ництво», то вона, на нашу думку, пов’я-
зана з тим, що Концепція вдосконалення 
судівництва була вельми суперечливим 
і водночас декларативним документом, 
який не закріплював чіткої програми 
ефективного реформування ані судо-
вого устрою, ані судочинства в Україні. 
Понад те, як указують Г. Боровська та 
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О. Величко, «Концепція вдосконалення 
судівництва, напрацьована Міністерством 
юстиції, окрім згадки у своїй назві, так і 
не виокремлювала чітких європейських 
стандартів у сфері правосуддя і основних 
проблем на шляху впровадження судової 
реформи» [17, с. 152]. З останнім заува-
женням можна погодитися, бо Концепція 
вдосконалення судівництва, дійсно, не 
деталізувала, які саме європейські стан-
дарти мають бути впроваджені у націо-
нальну систему судового устрою і судо-
чинства. 

Щодо використання терміна «судівниц-
тво» у науковому обігу цілком слушним є 
твердження про те, що «поняття «судів-
ництво» в українській правничій терміно-
логії існує щонайменше із часів Української 
революції 1917–1921 рр. Воно, зокрема, 
використовувалося в назві державного 
органу ЗУНР (Державне секретарство 
судівництва), в текстах наукових моно-
графій М. Є. Слабченка і С. П. Наріжного, 
в назві структурного підрозділу Енцикло-
педії українознавства тощо» [18, с. 32]. 
Так, за Енциклопедією українознавства, 
«історія українського судівництва обій-
має дві частини: історію українських 
судів і історію українського судочинства» 
[19, с. 665]. Відомий документ під назвою 
«Правильник судівництва ОУН», в якому 
йдеться про судівництво у теренах та в 
органах окремих ділянок, про судівництво 
в адміністративному порядку (САП), про 
тереновий організаційний суд ОУН [20].

І нині багато дослідників оперує термі-
ном «судівництво», зокрема, О. М. Пасе-
нюк розглядає можливості використання 
методологічних підходів правової теорії 
постмодерну при реформуванні вітчизня-
ного судівництва [21], щоправда, не роз-
криваючи зміст останнього. У монографії 
В. С. Бігуна «судівництво» тлумачиться як 
термін, синонімічний терміну «судочин-
ство», що «традиційно використовувався 
в Україні на початку ХХ ст. Використано в 
назві міністерства урядів України за часів 
Гетьманату, ЗУНР (1918). На сучасному 
етапі використовується зрідка» [8, с. 23]. 
Водночас сам дослідник цілком слушно 
зауважує, що «судівництво є поняттям 
ширшим за поняття судочинство, охоплює 
його» [8, с. 89]. 

Постійно вживається термін «судів-
ництво» в монографії «Судова влада в 
Україні: історичні витоки, закономірності, 
особливості розвитку» [18, с. 32–34, 
95–96, 104 та ін.]. «Судівництво» цілком 
вірно визнається інтегральним поняттям, 
«яке об’єднує судоустрій і судочинство» 
[18, с. 33] і використовується «для позна-
чення юридичної іпостасі судової влади, 
яка виявляється у взаємопов’язаних інсти-
туційних її характеристиках (судоустрій) 
та правових формах реалізації судової 
влади (судочинство)» [18, с. 34].

Викладаючи концепцію реформування 
судової влади України, С. О. Короєд, 
І. О. Кресіна та С. В. Прилуцький належно 
оцінюють як істотні ті кроки, що були зро-
блені за роки незалежності у напрямі роз-
будови судової системи України і засад її 
функціонування. Водночас відзначається, 
що «жодна із спроб реформування судів-
ництва за час існування незалежної Укра-
їнської держави не увінчалася успіхом» 
[22, с. 8], «і ситуація у сфері судоустрою 
і судочинства залишається достатньо 
складною» [22, с. 9] (станом на 2015 р. – 
М. Ч.). Тобто мова йде про реформування 
судівництва, що охоплює як судоустрій, 
так і судочинство. 

Висновки і пропозиції. Як випливає 
з викладеного вище, між судоустроєм і 
судочинством існує органічний взаємо-
зв’язок, і поняття «судівництво» відобра-
жає цей зв’язок, втілюючи у собі обидві 
форми існування судової влади – інститу-
ційну та функціональну. Ми вважаємо, що 
поняття «судівництво» за своїм змістом є 
найбільш близьким до поняття «судова 
влада» й саме у такому значенні його 
слід використовувати у категорійно-по-
няттєвому апараті загальнотеоретичної 
юриспруденції. Понад те, і вітчизняний 
законодавець у процесі судово-правової 
реформи має послуговуватися цим понят-
тям більш активно, оскільки в судівництві 
повною мірою відображається сутність 
судової влади. 
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Cherevaty M. The place of the concept of “judicial proceedings “ in the categorical 
conceptual apparatus of general theoretical jurisprudence

The declaration of Ukraine’s independence initiated deep transformation in every sphere 
of political and social life. In particular, qualitative changes are observed in the national 
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legal system. In turn, legal reforms are taking place owing to the doctrinal development 
of national scientists. Meanwhile, the reform of Ukrainian judicial system is hindered by 
various theoretical and practical problems; irregularity of legal terminology is among them, 
according to the author. The significant contribution of the academic community to the 
solution of these problems has been noted, however, they still do not lose its relevance.

The most common approaches to defining the main concepts related to judicial power are 
analyzed. The institutional approach means identification of the judiciary with the system of 
relevant state bodies – courts. The functional approach to understanding the judicial power 
emphasizes the aggregate of the court’s functions. The third approach to the interpretation 
of judicial power is recognized as institutional and functional, which combines the previous 
two approaches and enables delineation of the judiciary and other types of state power 
more clearly.

The author analyses the decision of Constitutional Court of Ukraine of 2008 (in the case 
about tasks of arbitration court), from which it follows that content of the judicial power is 
much wider than justice. The questions of proportionality of the notions “judicial system”, 
“judiciary”, “system of justice” are considered. The author focuses on the term “judicial 
proceedings” used in the Concept of improvement of judicial proceedings for approval of 
fair trial in Ukraine in accordance with the European standards (2006) and defines this 
notion “as the unified system of judicial system and legal proceedings”. The author proves 
that the negative assessment of the term “judicial proceedings” is not justified. The term 
“judicial proceedings” has existed since the times of Ukrainian revolution of 1917-1921. 
Modern scholars also actively use this term. The author notes that the concept of “judicial 
proceedings” is the closest to the concept of “judicial power”. In this sense it should be 
used in the categorical conceptual apparatus of general theoretical jurisprudence and in the 
process of rule-making.

Key words: justice, judicial power, judicial system, system of justice, judicial proceedings, 
legal proceedings.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ 

У статті досліджено реалізацію соматичних прав людини в умовах розвитку сучасних біо-
технологій. Наголошено, що створення й використання нових технологій двояко вплива-
ють на права людини. Технічний та технологічний розвиток дає змогу збільшити продуктив-
ність праці, що зумовлює зміцнення економіки, підвищення рівня життя. Окрім того, широке 
використання нових медичних та біотехнологій підвищує якість і тривалість життя. Розрив 
між появою й подальшим удосконаленням новітніх технологій та темпами соціальних змін 
і надалі поглиблюється, що є проблемою для знаходження консенсусних соціальних норм, 
оцінки їх суспільством та формулювання їх як норм законодавства. У цих умовах складно 
виробити ефективне правове регулювання виникаючих суспільних відносин. При цьому 
потрібно дотримуватися балансу між певною широтою меж регулювання для вільного роз-
витку технологій і наукових досліджень та нормативним закріпленням обмежень і заборон 
для запобігання ризикам і загрозам людської особистості, її гідності та правам. З огляду на 
це, система прав людини слугує таким правовим механізмом, оскільки вона має можливість 
запропонувати правові підходи для регулювання використання нових технологій з ураху-
ванням традиційних цінностей визнання переваги людської особистості та її прав. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають у зв’язку з особливостями 
реалізації та розвитку соматичних прав людини.

Методологічною основою виступають як загальнонаукові, так і спеціальні методи 
дослідження. У статті були проаналізовані міжнародні акти та чинне законодавство, 
судова практика окремих держав, а також новітня медична практика у сфері сучасних 
біотехнологій. Дослідження є результатом узагальнення та систематизації тенденцій та 
перспектив реалізації конституційного принципу гідності особистості, а також певних 
загроз в умовах стрімкого розвитку біотехнологій та біоюриспруденції. За допомогою 
порівняльно правового та формально-юридичного методу встановлені межі реалізації 
гідності людини крізь призму реалізації соматичних прав. 

Метою статті є аналіз правового регулювання соматичних прав, а також практики їх 
реалізації в умовах розвитку сучасних біотехнологій.

Зроблено висновок, що практика використання засобів захисту прав людини, що 
діють у сфері генетичних досліджень, особливості генетичної інформації (може нале-
жати не лише індивідові, але й спільноті, що не обмежується тільки медичною темати-
кою), можлива поява нових об’єктів захисту (наприклад, людський зародок) порушу-
ють питання про формулювання спеціальних прав, що є складовою частиною системи 
конституційних прав людини в Україні. Проте не всі вищезазначені права людини, які 
випливають із положень міжнародних правових актів, що регулюють геномні дослі-
дження, сформульовані в переліку чинних прав людини в Україні.

Ключові слова: права людини, соматичні права, біоюриспуденція, медичне право, 
біотехнології, верховенство права, правове регулювання.
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Вступ. Принциповий вплив на систему 
прав людини справляє розвиток та вико-
ристання сучасних технологій. Нині істотні 
зміни в суспільні відносини вносять нові 
медичні технології, які знайшли засто-
сування у всіх сферах людського життя і 
змінили всю соціальну сферу суспільства. 
З огляду на це, сфера сучасних біотехно-
логій стає реальністю сучасного суспіль-
ства, забезпечуючи підтримку високої 
якості життя у різних його проявах. Проте, 
новітні медичні розробки та відкриття не 
тільки приносять беззаперечну користь, 
але й несуть низку потенційних загроз. 
В останні десятиліття прискорився темп 
змін умов існування людини, оскільки змі-
нюються відносини з природою, усередині 
суспільства, із державою. Усе це істотно 
впливає на право, наріжним каменем 
якого є, безумовно, система прав людини. 
З огляду на це, особливої ваги набуває 
наукове усвідомлення впливу новітніх 
біотехнологій на природу людини та вива-
жена оцінка можливих наслідків їх широ-
кого впровадження у повсякденне життя.

Відзначимо, що сьогодні розвиток робо-
тотехніки та створення штучного інте-
лекту, формалізація його взаємовідносин 
з людиною безпосередньо змінюють соці-
альну реальність. Технологічні зміни від-
буваються так швидко і змінюють довкілля 
настільки кардинально, що стосовно ана-
лізованих процесів навіть використову-
ється термін «біотехнологічна револю-
ція». Створення й використання нових 
технологій двояко впливають на права 
людини. Технічний та технологічний роз-
виток дає змогу збільшити продуктивність 
праці, що зумовлює зміцнення еконо-
міки, підвищення рівня життя. Окрім того, 
широке використання нових медичних та 
біотехнологій підвищує якість і тривалість 
життя. Поява ж «розумних» речей звіль-
няє час для відпочинку і творчості – усе 
це створює передумови для підвищення 
гарантій реалізації прав людини та розши-
рення їхнього змісту.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Гострота проблеми впливу 
нових технологій на права людини при-
звела до її широкого обговорення у пра-
вовій літературі. У цій царині варто наз-
вати праці таких науковців, як: G. Sartor, 

E. Scotford, Дж. Сартор, K. Yeung, 
J. Coccoli, Kshitij Kumar Singh, Б. М. Кноп-
перс, К. Шваб. Але останнім часом поси-
лився інтерес і до питань розвитку прав 
людини за умов широкого використання 
біомедичних технологій. Це наукові 
доробки вчених у різних галузях науко-
вих знань: Е. Ж. Судо, Ді Бернардо Дж., 
Рамон Л. Лукас, Е. Згречча, С. Пустовіт, 
І. Бойко та ін. Безпосередньо правові про-
блеми соматичних прав людини розгляда-
ють у своїх працях С. Стеценко, І. Сенюта, 
Р. Гревцова, П. Тищенко, Г. Терешкевич, 
О. Кашинцева та ін. У зв’язку із цим важ-
ливо досліджувати регулятивний потен-
ціал чинної системи прав людини та 
можливі правові форми і напрями її тран-
сформації в сучасному суспільстві. 

Матеріали та методи. Об’єктом дослі-
дження є правовідносини, що виникають 
у зв’язку з особливостями реалізації та 
розвитку соматичних прав людини.

Метою статті є аналіз правового регу-
лювання соматичних прав, а також прак-
тики їх реалізації в умовах розвитку сучас-
них біотехнологій.

Методологічною основою виступають як 
загальнонаукові, так і спеціальні методи 
дослідження. У статті були проаналізовані 
міжнародні акти та чинне законодавство, 
судова практика окремих держав, а також 
новітня медична практика у сфері сучас-
них біотехнологій. Дослідження є резуль-
татом узагальнення та систематизації 
тенденцій та перспектив реалізації консти-
туційного принципу гідності особистості, а 
також певних загроз в умовах стрімкого 
розвитку біотехнологій та біоюриспруден-
ції. За допомогою порівняльно правового 
та формально-юридичного методу встано-
вені межі реалізації гідності людини крізь 
призму реалізації соматичних прав. 

Основні результати дослідження. 
Розвиток і впровадження новітніх техно-
логій пов’язані з невизначеністю й озна-
чають, що ми поки що не маємо уявлення, 
як надалі розвиватимуться перетворення, 
зумовлені промисловою революцією. Сам 
факт їхньої складності та взаємозалеж-
ності у всіх секторах передбачає відпові-
дальність всіх учасників глобальної спіль-
ноти – урядів, бізнесу, наукового світу та 
громадськості за роботу в тісній взаємо-
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дії один з одним, необхідній для кращого 
усвідомлення тих новітніх тенденцій, які 
формуються сьогодні. 

У науковій літературі з’явилося безліч 
робіт, у яких сформульовано перелік тих 
загроз, що стоять перед правами людини, 
які несе «біотехнологічна революція», про 
яку ми вище писали. Наприклад, розвиток 
інформаційних технологій може призвести 
до низки несприятливих наслідків. Автори 
наукових праць виділяють понад деся-
ток основних загроз правам людини, які 
стали наслідком розвитку інформаційних 
технологій, серед яких: безробіття, відчу-
ження людини від соціуму, соціальна ізо-
ляція; нерівність, оскільки попит на висо-
кооплачувані робочі місця, що вимагають 
творчості та навичок, які не можуть бути 
замінені машинами, може задовольнятися 
лише висококласними спеціалістами; дис-
кримінація, оскільки інформація, що збе-
рігається в комп’ютерних системах, може 
використовуватися для розмежування між 
людьми шляхом класифікації їх на типи без 
урахування їхньої реальної ідентичності 
чи певних характеристик тощо [1, с. 18].

Загрози реалізації принципу гідно-
сті людини знайшли своє відображення 
в геноміці та базуються на втручанні та 
проникненні в соматичну (біологічну) 
природу людини та порушення балансу 
інтересів. Зокрема, сучасні технології, що 
допускають міжвидове змішання людини 
та об’єктів тваринного світу (пересадка 
шкіри свині людині 2019 р., створення 
химерних ембріонів, миші-химери та ін.), 
викликають жваві дискусії про видову 
недоторканність людини, її індивідуальну 
цілісність [2] і, як наслідок, про створення 
химер із невизначеним правовим стату-
сом. У такому разі закономірним наслідком 
виступатиме окреслення меж людської 
гідності при отриманні нових біомедичних 
знань, а також переваги отриманої гібрид-
ної істоти, способів її реалізації з ураху-
ванням принципів біобезпеки.

Наступною загрозою є відсутність єди-
ної практики застосування та оптималь-
ного поєднання балансу приватних та 
публічних інтересів у сфері геноміки, 
зокрема у питанні захисту геномної та 
генетичної інформації та обов’язкового 
ДНК-скринінгу (Burlington Nothern Santa 

Fe Railway Co; BNV Home Care Agency) при 
супутній загрозі комерціалізації геноміки 
(зокрема, у разі комерційної експлуата-
ції отриманих геномних даних та інтере-
сах окремих груп та компаній (Association 
for Molecular Pathology v. Myriad Genetics 
[2]), яка безпосередньо суперечить як 
принципу неприпустимості використання 
геному людини як джерела доходу, так і 
принципу неприпустимості применшення 
гідності особистості на основі генетичних 
характеристик, що відображено у ст. 2, 4 
Загальної декларації про геном людини та 
права людини, 1997 р.).

Загалом цей список можна розширю-
вати. Не менший список загроз правам 
людини складається і у випадку неконтр-
ольованого використання біотехнологій. 
Висловлюються побоювання щодо можли-
вості майбутнього соціального порядку, в 
якому до людей будуть ставитись залежно 
від їх готовності або здатності платити за 
поліпшення свого геному чи геному дітей, 
що призведе до порушення принципу 
дискримінації [3]. Зазначимо, що засто-
сування технології геномного редагування 
щодо ембріона людини не має достатньої 
ефективності, щоб повністю гарантувати 
безпеку. Мутації, що виникають у нецільо-
вих локусах хромосом внаслідок введення 
конструкцій, що редагують, можуть впли-
вати на організм дитини та передаватися 
від покоління до покоління, а їхні ефекти 
не завжди будуть доброякісними, перед-
бачуваними чи оборотними. До кінця не 
вивчені можливі наслідки для людини та 
її потомства використання біоматеріалів, 
отриманих від гуманізованих моделей – 
трансгенних тварин, що містять функці-
онуючі гени, клітини, тканини або інші 
органоїди людського організму, від трива-
лого використання у їжі трансгенних рос-
лин і тварин.

Революційний розвиток технологій має 
таку швидкість, що суспільство не всти-
гає усвідомити ступінь та широту їхнього 
впливу на суспільні відносини. Це поро-
джує безліч етичних, правових, соціаль-
них та культурних проблем. Розрив між 
появою й подальшим удосконаленням 
новітніх технологій та темпами соціальних 
змін і надалі поглиблюється, що є пробле-
мою для знаходження консенсусних соці-
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альних норм, оцінки їх суспільством та 
формулювання їх як норм законодавства. 
У цих умовах складно виробити ефек-
тивне правове регулювання виникаючих 
суспільних відносин. При цьому потрібно 
дотримуватися балансу між певною широ-
тою меж регулювання для вільного роз-
витку технологій і наукових досліджень 
та нормативним закріпленням обмежень і 
заборон для запобігання ризикам і загро-
зам людської особистості, її гідності та пра-
вам. З огляду на це, система прав людини 
слугує таким правовим механізмом, 
оскільки вона має можливість запропо-
нувати правові підходи для регулювання 
використання нових технологій з ураху-
ванням традиційних цінностей визнання 
переваги людської особистості та її прав.

Отож найважливішою властивістю сис-
теми соматичних прав людини є її дина-
мізм. Життєздатність і неминуще значення 
традиції прав людини залежать від того, 
наскільки вона може відповідати новим 
потребам і задовольняти занепокоєння, 
що властиве більшості народів світу 
[4, р. 314]. Ця якість передбачає безпе-
рервний розвиток системи. Як правило, 
він відбувається в кількох формах: допов-
нення переліку прав людини, розширення 
змісту конкретного права людини, підви-
щення правових та матеріальних гарантій 
його реалізації. Але якщо проаналізувати 
швидкість та обсяг змін прав людини в 
більшості європейських конституцій, то 
можна зауважити, що перелік прав і сво-
бод людини є традиційним, конституційне 
закріплення нових прав людини з’явля-
ється вкрай рідко. Це свідчить про кон-
сервативність системи прав людини. 

Ще однією характерною особливістю 
соматичних прав людини є значний регу-
ляторний потенціал, закладений у загаль-
них формулах прав людини. Відносно 
широке формулювання прав людини не 
відкидає, а пояснює конкретну роль прав 
людини у правовому регулюванні нових біо-
технологій: вони виступають як основа для 
регулювання, вказуючи мету, яка має бути 
досягнута, збитки, яким треба запобігти, і 
механізм, який може правомірно обмежити 
деякі права відповідно до певних правил 
обмежень прав, закріплених у міжнарод-
но-правових актах та судовій практиці.

Права людини мають абстрактне фор-
мулювання, що дає змогу використову-
вати конструкцію «права людини» у двох 
аспектах: «Ці положення значущі у плані 
проблем індивідуальної правоздатності та 
правосуб’єктності, але як вихідні правові 
засади, принципи права мають і загаль-
норегулятивне значення, і виступають як 
загальнообов’язковий правовий стандарт 
та конституційна вимога до правової яко-
сті офіційних нормативних актів, до орга-
нізації й діяльності всіх гілок державної 
влади та посадових осіб. З огляду на це, 
права людини можна розглядати як нор-
ми-правила та норми-принципи, на що у 
своїх працях звертає увагу Р. Алексі. Він, 
зокрема, зазначає: «Вирішальним момен-
том відхилення правил від принципів є 
те, що принципи – це норми, які вимага-
ють, щоб щось було реалізовано макси-
мально можливою мірою з урахуванням 
їхніх правових і фактичних можливостей». 
Також він наголошує, що «принципи – це 
розпорядження оптимізації (optimization 
requirement), що характеризуються тим, 
що вони можуть бути задоволені різною 
мірою і що відповідний ступінь задоволення 
залежить не тільки від того, що фактично 
можливо, але також від того, що юридично 
можливо» [5, р. 47–48]. Тобто правила – 
це норми права, які містять конкретні роз-
порядження, а принципи встановлюють 
найбільш загальні та фундаментальні 
основи, цінності і права, які «стримують» 
або «направляють» публічну владу. 

Отже, система соматичних прав людини 
є основою для регулювання новітніх сфер 
діяльності людини. 

Щодо формування новітніх прав (прав 
четвертого покоління) потрібно відзна-
чити, що сучасна тенденція розвитку сис-
теми соматичних прав людини за останні 
десятиліття змінилася. Визначальним 
напрямом є не «екстенсивний розвиток», 
тобто перелік соматичних прав людини, 
а «інтенсивний розвиток» – трансфор-
мація системи соматичних прав людини, 
за допомогою якої розширюється сфера 
суспільних відносин, які захищаються 
чинними правами людини, що містяться 
в конституціях держав світу. Водночас 
очевидно, що деякі нові права форму-
ються, уточнюються їхні майбутні правові  
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контури для міжнародного визнання та 
введення до національного законодавства. 

Тож можна зробити проміжний висно-
вок про настання нової ери прав четвер-
того / п’ятого поколінь, що охоплюють 
різні соматичні, генетичні, інформаційні, 
цифрові, віртуальні та інші права, пов’я-
зані з розвитком сучасних технологій. 
Аналогічні процеси визнання нових прав 
людини можна спостерігати й у сфері 
геноміки та біотехнологій. На міжна-
родному рівні в зазначеній галузі було 
прийнято низку документів, які містять 
перелік соматичних прав людини. Серед 
основних таких прав можна вказати: рів-
ність у доступності професійної медичної 
допомоги; рівність використання досяг-
нень у сфері геноміки; свободу згоди на 
медичне втручання; свободу згоди на 
геномні дослідження або лікування; сво-
боду вибору отримання інформації про 
своє здоров’я; свободу вибору отримання 
генетичної інформації; право на конфіден-
ційність інформації про здоров’я; право 
на конфіденційність генетичної інфор-
мації; заборона генетичної дискримінації 
або утиску прав у зв’язку з генетичними 
характеристиками людини (генетична рів-
ність); право на прогностичне генетичне 
тестування; право на втручання в геном 
людини тільки з лікувальною метою; забо-
рона на вибір статі дитини (обмеження 
репродуктивних прав); право на унікаль-
ність людської особистості (ідентичність 
людини); заборона комерційної вигоди 
під час використання свого тіла чи його 
частин; право на відшкодування неви-
правданих збитків, спричинених геном-
ними дослідженнями тощо.

Із наведеного переліку можна зробити 
висновок, що зміст перерахованих сома-
тичних прав людини, які мають регулю-
вати нову сферу діяльності, онтологічно 
пов’язаний з фундаментальними осно-
вами прав людини – свободою та рівні-
стю. Це означає, що інтереси особистості, 
які захищаються новими правами, є кон-
кретними проявами, органічною частиною 
вже сформованих базових конституційних 
цінностей. Зокрема, право на конфіденці-
йність генетичної інформації є частиною 
права на конфіденційність інформації про 
здоров’я людини; генетичне втручання 

є одним із видів медичного втручання та 
може захищатися як декларація про сво-
боду медичного втручання; свободу отри-
мання генетичної інформації можна роз-
глядати як частину свободи отримання 
інформації про здоров’я тощо.

Частина сформульованих соматич-
них прав випливає з прав людини, які 
вже закріплені в Конституції України [6]. 
Наприклад, конфіденційність генетичної 
інформації є вираженням права на при-
ватне життя людини та одним із право-
мочностей зазначеного права, свободу 
вибору отримання генетичної інформа-
ції також можна розглядати як частину 
інформаційних прав людини. Отже, спе-
ціальне закріплення на національному 
конституційному рівні соматичних прав та 
принципів їх існування й розвитку випли-
ває з конституційних прав і свобод людини 
та загальних принципів права, таких як 
рівність, свобода, конфіденційність тощо. 
Проте в деяких конституціях соматичні 
права безпосередньо закріплені в тексті 
Основного закону.

Із найбільш характерних прикладів 
закріплення соматичних прав можна вка-
зати Конституцію Швейцарії. Окрім загаль-
них положень про право на життя, захист 
від катувань, право на захист приватного 
життя та інформаційних прав, право на 
здоров’я, у ст. 119, 120 та 121 Союзної 
конституції Швейцарської Конфедерації 
закріплено права у сфері репродуктив-
ної медицини, генної інженерії людини та 
трансплантології. Право на захист своєї 
генетичної ідентичності закріплено в новій 
редакції ч. 5 ст. 5 Конституції Греції. У ч. 3 
ст. 26 Конституції Португальської Респу-
бліки зазначено, що закон гарантує осо-
бисту гідність та генетичну ідентичність 
людської особистості, зокрема при ство-
ренні, розробці та використанні техноло-
гій та в наукових експериментах [7]. Як 
ілюстрацію об’єктивності такої характе-
ристики конституційних положень можна 
навести приклад про арешт у США підо-
зрюваного в серійних вбивствах колиш-
нього поліцейського Дж. Дж. Деанджело. 
Його не могли зловити майже 40 років, 
але 2018 року це вдалося зробити завдяки 
ДНК, зданій його родичем із цікавості [8].

Водночас практика використання засобів 
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захисту прав людини, що діють у сфері гене-
тичних досліджень, особливості генетичної 
інформації (може належати не лише інди-
відові, але й спільноті, що не обмежується 
тільки медичною тематикою), можлива 
поява нових об’єктів захисту (наприклад, 
людський зародок) порушують питання про 
формулювання спеціальних прав, що є скла-
довою частиною системи конституційних 
прав людини в Україні. Проте не всі вище-
зазначені права людини, які випливають 
із положень міжнародних правових актів, 
що регулюють геномні дослідження, сфор-
мульовані в переліку чинних прав людини 
в Україні. Перелічені умови сприяють про-
цесу формування нових прав людини.

Висновки. Дослідження питання про 
форми розвитку системи прав людини дає 
підстави для висновку, що використання 
сучасних біотехнологій безпосередньо 
впливає на права людини. Чинна система 
прав є гнучкою й адаптивною. Вона має 
значний потенціал для подальшого забез-
печення основної функції – захисту гідно-
сті та прав особистості в нових умовах – 
через істотне розширення переліку прав 
людини, зокрема соматичних. Одночасно 
зростання сфер діяльності з використан-
ням нових біотехнологій створює умови для 
формування нових прав людини, які посту-
пово формуються та розвиваються. Таким 
чином, наведений огляд показав стрімкий 
попит науки та суспільства до активного 
застосування технологій біоудосконалення 
людини, що тягне за собою втручання у 
її соматичну та індивідуально-моральну 
природу, втілену у конституційному прин-
ципі гідності. У зв’язку з цим застосування 
інноваційних розробок геноміки має поєд-
нуватися з глибоким аналізом перспектив 
та загроз реалізації конституційного прин-
ципу гідності людини як сучасного вектора 
розвитку нових біомедичних технологій.
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Tarasevych T. Realization of human somatic rights in the conditions of 
development of modern biotechnologies

The article examines the realization of human somatic rights in the conditions of the 
development of modern biotechnologies. It is emphasized that the creation and use of new 
technologies affect human rights in two ways. Technical and technological development 
makes it possible to increase labor productivity, which leads to strengthening of the economy 
and increase in the standard of living.

In addition, the widespread use of new medical and biotechnologies increases the quality 
and length of life. The gap between the emergence and further improvement of the latest 
technologies and the pace of social change continues to deepen, which is a problem for 
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finding consensus social norms, evaluating them by society and formulating them as legal 
norms. Under these conditions, it is difficult to develop an effective legal regulation of 
emerging social relations. At the same time, it is necessary to maintain a balance between 
a certain breadth of regulatory boundaries for the free development of technologies and 
scientific research and the normative consolidation of restrictions and prohibitions to prevent 
risks and threats to the human personality, its dignity and rights. In view of this, the human 
rights system serves as such a legal mechanism, as it has the opportunity to propose legal 
approaches to regulate the use of new technologies, taking into account the traditional 
values of recognizing the superiority of the human personality and his or her rights.

The object of research is legal relations arising in connection with the peculiarities of the 
implementation and development of somatic human rights.

Both general scientific and special research methods are the methodological basis. The 
article analyzed international acts and current legislation, judicial practice of individual 
states, as well as the latest medical practice in the field of modern biotechnologies. The 
study is the result of the generalization and systematization of trends and prospects for the 
implementation of the constitutional principle of the dignity of the individual, as well as certain 
threats in the conditions of the rapid development of biotechnology and biojurisprudence. 
With the help of the comparative legal and formal legal method, the limits of the realization 
of human dignity are established through the prism of the realization of somatic rights.

The purpose of the article is to analyze the legal regulation of somatic rights, as well 
as the practice of their implementation in the conditions of the development of modern 
biotechnologies.

It was concluded that the practice of using means of protection of human rights operating 
in the field of genetic research, the peculiarities of genetic information (may belong not 
only to an individual, but also to a community that is not limited to medical topics), the 
emergence of new objects of protection is possible (for example, human embryo) raise 
the question of the formulation of special rights, which is an integral part of the system of 
constitutional human rights in Ukraine. However, not all of the above-mentioned human 
rights, which derive from the provisions of international legal acts regulating genomic 
research, are formulated in the list of valid human rights in Ukraine.

Key words: human rights, somatic rights, biojurisprudence, medical law, biotechnology, 
rule of law, legal regulation.
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РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
В КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОСУДДЯ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

У статті здійснено комплексний аналіз ролі міжнародного кримінального права в 
формуванні концепції правосуддя перехідного періоду. Автор зазначає, що міжнародне 
кримінальне право представляє собою транснаціональний інструмент, який використо-
вується для забезпечення принципу невідворотності покарання у тих випадках, коли 
сама держава не може забезпечити цей принцип в силу різних причин. Доведено, що 
означену галузь слід розглядати як комплексний засіб відновлення справедливості, 
який складається з міжнародного та національного компонентів. При цьому, предмет 
міжнародного кримінального права напряму пов’язаний з наслідками тих соціальних 
потрясінь, які є передумовами застосування моделі перехідного правосуддя (воєнні 
злочини, геноцид, злочини проти миру і міжнародної безпеки тощо). Встановлено, що 
основним завданням міжнародного кримінального права є притягнення винних осіб 
до кримінальної відповідальності за вчинення міжнародних злочинів, а також попере-
дження вчинення таких злочинів. Встановлено, що кримінальне переслідування в кон-
цепті перехідного правосуддя не є самостійним напрямком, тому не здатне формувати 
норативи постконфліктного розвитку. Тому, через судові інститути міжнародного кри-
мінального права жертви отримують сатисфакцію у вигляді покарання винних осіб, які, 
на їхню думку, спровокували конфлікт і відігравали в ньому ключову роль. Автор вва-
жає, що міжнародне кримінальне право відіграє дуже важливу роль в концепції пере-
хідного правосуддя. Його норми і принципи вкрай важливі для держав, які зіткнулися 
із соціальними потрясіннями та системними порушеннями прав людини, які їх супрово-
джують. Обгрунтовано, що міжнародне кримінальне право забезпечує пошук правди 
та справедливості, що активізує процес формування історичної пам’яті. Отже, засто-
сування міжнародного кримінального права в рамках моделі перехідного правосуддя є 
обов’язковим елементом суспільного переходу та дозволяє вирішити низку специфічних 
проблем постконфліктної держави. 

Ключові слова: винні в конфлікті особи, жертви конфлікту, кримінальне переслі-
дування, міжнародне кримінальне право, покарання, перехідне правосуддя, соціальні 
потрясіння.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завдан-
нями. Модель перехідного правосуддя 
поєднує окремі компоненти, кожен з яких 
має свою мету та функціональні завдання. 
Одним з таких компонентів є кримінальне 
переслідування винних в конфлікті осіб, 
яке грунтується на нормах міжнародного 
кримінального права. На сучасному етапі 
є нагальна необхідність належного нау-
кового опрацювання питання ролі міжна-
родного кримінального права у форму-

ванні концепції правосуддя перехідного 
періоду. Це дозволить узагальнити розу-
міння означеного вище компонента та 
окреслити сферу і принципи його засто-
сування в постконфліктних державах.

Аналіз останніх досліджень  
і публікацій з даної теми, виділення 
невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, яким присвячується 
дана стаття. Питання реалізації меха-
нізмів кримінального переслідування в 
рамках перехідного правосуддя вивчали:  
Єнс Айверсон, М. В. Буроменський, 
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В. А. Гринчак, Майя Давидович, В. О. Нав-
роцький, Стефан Парментьє, Джеремі Сар-
кін та інші вчені. Однак спеціальних дослі-
джень ролі міжнародного кримінального 
права в формуванні концепції правосуддя 
перехідного періоду у вітчизняній науці 
досі не проводилося, що вказує на акту-
альність обраної теми дослідження. 

Формування цілей статті. Метою 
статті є комплексний аналіз ролі міжна-
родного кримінального права в форму-
ванні концепції правосуддя перехідного 
періоду.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Визначення ролі міжнародного криміналь-
ного права в концепції перехідного пра-
восуддя має важливе значення. Звернемо 
увагу на наступні доктринальні визна-
чення означеної галузі міжнародно-пра-
вового регулювання:

– міжнародне кримінальне право – це 
процес взаємодії держав у сфері забез-
печення переслідування та покарання 
злочинців, особливо тих категорій пра-
вопорушників, яким вдавалося уникати 
юрисдикції потерпілої від злочину дер-
жави. (В. А. Гринчак) [1, с. 5];

– міжнародне кримінальне право пред-
ставляє собою комплексну галузь, яка 
включає інститути міжнародного та націо-
нального кримінального права (В. О. Нав-
роцький) [2, с. 710];

– міжнародне кримінальне право – це 
система загальновизнаних міжнарод-
но-правових принципів і норм, що регу-
люють співробітництво між суб’єктами 
міжнародного права з попередження та 
притягнення винних осіб за вчинення між-
народних злочинів і злочинів міжнарод-
ного характеру, а також надання судо-
вої допомоги, проведення розслідування, 
кримінального переслідування і судового 
розгляду, застосуванню і виконанню міри 
покарання, оскарженню і перегляду судо-
вих рішень, надання правової допомоги 
у кримінальних справах (Г. Лук’янова, 
І. Серкевич) [3, с. 198];

– міжнародне кримінальне право слід 
розглядати як сукупність міжнародно-пра-
вових норм, що встановлюють на даному 
етапі розвитку злочинність і каранність 

найсерйозніших посягань щодо миру та 
міжнародної безпеки (М. В. Буромен-
ський) [4, с. 359].

Аналізуючи вищевказані визначення 
через призму напрямків перехідного пра-
восуддя, можна навести декілька мірку-
вань з приводу сутності міжнародного 
кримінального права: 1) це транснаціо-
нальний інструмент, який використову-
ється для забезпечення принципу невід-
воротності покарання у тих випадках, 
коли сама держава не може забезпечити 
цей принцип в силу різних причин; 2) це 
комплексний засіб відновлення справед-
ливості, який складається з міжнародного 
та національного компонентів; 3) пред-
мет міжнародного кримінального права 
напряму пов’язаний з наслідками тих 
соціальних потрясінь, які є передумовами 
застосування моделі перехідного право-
суддя (воєнні злочини, геноцид, злочини 
проти миру і міжнародної безпеки тощо); 
4) основним завданням міжнародного кри-
мінального права є притягнення винних 
осіб до кримінальної відповідальності за 
вчинення міжнародних злочинів, а також 
попередження вчинення таких злочинів. 

Враховуючи наявну роль міжнародного 
кримінального права в процесі реалізації 
напрямків перехідного правосуддя, про-
понуємо сформувати авторське визна-
чення останньої категорії, яке є достатньо 
важливим з огляду на формування поня-
тійного апарату досліджуваної моделі. 
В Доповіді Верховного комісара з прав 
людини Генеральної асамблеї ООН від 
06 серпня 2009 року «Аналітичне дослі-
дження з прав людини та правосуддя 
перехідного періоду», зазначається, що 
правосуддя перехідного періоду скла-
дається з чотирьох ключових елементів: 
кримінального переслідування (criminal 
prosecutions), відшкодування шкоди або 
репарацій (reparations), пошуку правди 
(truth process або truth-seeking) та інсти-
туційних реформ (institutional reforms) [5]. 

Слід звернути увагу, що в міжнарод-
но-правових документах використову-
ється термін «елементи», а не «напрямки». 
В працях зарубіжних вчених правники 
використовують термін «компонент» 
[6, с. 9; 7, с. 46]. В Академічному тлумач-
ному словнику сучасної української мови 
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терміни «елемент» та «компонент» тлу-
мачаться як складова частина будь-якого 
процесу, явища або речі [8]. В англійській 
словниковій літературі ці терміни також є 
синонімами, і застосовуються для позна-
чення частини чогось цілого, наприклад 
моделі перехідного правосуддя [9]. Отже, 
постає питання який саме термін слід 
використовувати «напрямки» або «еле-
менти» («компоненти»). Відзначимо, що 
у словниковій літературі термін «напрям» 
розтлумачено наступним чином: шлях 
діяльності, спрямованість якихось дій [8]. 

На наш погляд термін «напрям» є більш 
коректним по відношенню до моделі 
перехідного правосуддя, що обумовлено 
наступними міркуваннями: 1) терміни 
«компонент» та «елемент» відображають 
статичні явища, тобто окрему відносно 
самостійну частину процесу або речі; 
2) термін «напрям» передбачає не тільки 
динамічність, а й функціональність моделі 
перехідного правосуддя; 3) враховуючи, 
що в рамках перехідного правосуддя 
принципове значення має комплексність, 
застосування термінів «елемент» та «ком-
понент» є неприпустимим, оскільки існу-
ють ризики зведення моделі перехідного 
правосуддя до одного інструмента, що у 
звісній мірі не можливо. 

Майя Давидович наголошує, що в умо-
вах перехідного періоду кримінальне пра-
восуддя є там, де потрібно терміново від-
новити справедливість через нездатність 
національної системи захистити права 
постраждалих від конфлікту. Науковець 
акцентує увагу на тому, що міжнародне 
кримінальне право дозволяє уникнути 
потенційного продовження конфлікту за 
рахунок обмежень та можливості легітимі-
зації позиції жертв конфлікту [10, с. 961]. 
Вбачається, що міжнародне кримінальне 
право в рамках перехідного правосуддя 
застосовується для маркування тих пра-
вопорушень, які виходять за межі націо-
нальної кримінальної юстиції та вимагають 
наднаціональних механізмів встановлення 
правопорядку. 

З приводу досліджуваного питання 
Кератин Брі Карлсон зазначає, що між-
народне кримінальне право починається 
з одного оманливо простого принципу: 
покарати винних які могли б через певні 

обставини, частково пов’язані з їх влас-
ним насильством і злочинністю, вийти на 
волю. При цьому, міжнародне кримінальне 
право за рахунок своєї легітимності доз-
воляє розглядати права через призму 
перспективного визнання, а не в ретро-
спективному утвердженні, що забезпечує 
ітерацію відновного правосуддя [11, с. 49]. 
Слід підтримати таку позицію, оскільки 
в рамках перехідного правосуддя дійсно 
пріоритетне значення мають не стільки 
ретроспективні аспекти, які відсилають до 
попередніх контекстів, скільки перспек-
тивні питання, тобто ті правопорушення, 
які відбуваються на даному етапі розвитку 
держави. 

Стефан Парментьє звертає увагу на 
те, що всюди, де відбуваються масштабні 
порушення прав людини, політичні еліти 
змушені мати справу з деякими фунда-
ментальними проблемами навколо кримі-
нальної юстиції, які не дозволяють належ-
ним чином забезпечити кримінальне 
переслідування винних осіб. Саме тому 
на перехідних етапах використовуються 
норми міжнародного кримінального права 
[12, с. 97]. Вважаємо таку позицію не 
достатньо повною, адже вона зводиться 
виключно до передумов застосування 
міжнародного кримінального права, і жод-
ним чином не розкриває питань функці-
оналу. На нашу думку, слід говорити не 
тільки про нездатність національної кри-
мінальної юстиції, а й про необхідність 
використання на перехідному етапі таких 
інструментів, які будуть повністю виклю-
чати ризики залишення винних осіб без 
належного покарання. 

Джая Рамджі-Ногалес вивчаючи модель 
перехідного правосуддя стверджує, що 
міжнародне кримінальне право дозволяє 
зміцнити легітимність норм, які протисто-
ять ендогенному для постраждалого насе-
лення насильству. Воно також дає змогу 
уникнути маргіналізації судів, які можуть 
концентруватися виключно на злочинах, 
вчинених тією стороною, яка програла 
конфлікт. При чому міжнародне кримі-
нальне право не може задовільнити усі 
потреби перехідного правосуддя, тому 
його варто розглядати у якості окремого 
компонента, який має довгостроковий 
характер [13, с. 117]. Можна зазначити, 
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що міжнародне кримінальне право є діє-
вим інструментом протидії насильству, 
який використовується на постконфлік-
тному етапі для розбудови справедливо-
сті, заснованої на таких правових нор-
мах, які не допускають викривлення у бік 
однієї зі сторін. 

У своїй науковій праці П’єр Азан дохо-
дить висновку, що кримінальне пересліду-
вання є необхідним засобом перехідного 
правосуддя, адже воно дозволяє пока-
рати винних осіб, що сприяє примиренню. 
Однак тільки відновне правосуддя (пошук 
правди та інституційні реформи) може 
розглядатися як фундаментальна засада 
розбудови миру і безпеки. З риторики 
автора зрозуміло, що він розглядає між-
народне кримінальне право як політич-
ний інструмент вибіркової дії, наділений 
певною комплементарністю [14, с. 22]. 
Слід звернути увагу на те, що науковець 
достатньо справедливо окреслює роль 
кримінального переслідування в рамках 
перехідного правосуддя, яка характери-
зується комплементарністю. 

Йована Давидович достатньо у своїй 
науковій праці систематизує недоліки 
використання міжнародного криміналь-
ного права у перехідних контекстах. До 
їхнього числа наукове відносить: a) існу-
вання ризиків відновлення конфлікту за 
рахунок застосування змагального про-
цесу; б) покарання може призвести до 
озлоблення, адже тільки пробачення 
сприяє примиренню; в) нездатність кри-
мінального переслідування забезпечу-
вати усеосяжність покарання; г) судове 
переслідування не зачіпає потерпілих, 
тому жертви не отримують правосуддя; 
д) кримінальне переслідування не дозво-
ляє сформувати необхідні і корисні нора-
тиви на постконфліктному етапі розвитку 
держави [15, с. 63]. 

На нашу думку, варто лише частково 
погодитися з такими недоліками, які пра-
вильніше назвати ризиками, оскільки: 
1) кримінальне переслідування в концепті 
перехідного правосуддя не є самостійним 
напрямком, тому не здатне формувати 
норативи постконфліктного розвитку; 
2) через судові інститути міжнародного 
кримінального права жертви отримують 
сатисфакцію у вигляді покарання винних 

осіб, які, на їхню думку, спровокували 
конфлікт і відігравали в ньому ключову 
роль; 3) дійсно перехідне правосуддя 
грунтується на примиренні, але пока-
рання винних осіб є компонентом такого 
примирення. 

На окремому недоліку, який визначила 
Йована Давидович необхідно зупинитися 
більш детально. Мова йде про кримінальні 
процеси, які засновані на принципі зма-
гальності. З приводу цього Роман Давид 
зазначає, що кримінальні процеси можуть 
означати задоволення помсти, відро-
дження болісних спогадів, обмін правдою 
та соціальні підтвердження. Вони можуть 
викликати невизначеність, яка супрово-
джує можливість відновлення конфлікту 
[16, с. 164]. Насправді, на перехідному 
етапі розвитку держави кримінальне пере-
слідування винних в конфлікті є об’єктив-
ною необхідністю, адже воно одночасно 
позиціонується у двох вимірах: як засіб 
протидії безкарності та як запобіжник 
виникнення конфлікту у майбутньому. 

Єнс Айверсон наголошує, що право-
суддя перехідного періоду на практиці 
здебільшого починається після змін у 
політичному режимі, однак предмет цієї 
практики переважно зосереджений на 
реагуванні на протиправні дії, вчинені 
за попереднього режиму. Матеріальний 
зміст сучасного міжнародного криміналь-
ного права заснований на чотирьох кате-
горіях злочинів: геноцид, злочини проти 
людства, воєнні злочини та агресія. Саме 
ці злочини супроводжують соціальні 
потрясіння та після зміни політичного 
режиму стають предметом розслідування 
[17, с. 23]. Вбачається, що науковець 
доволі чітко окреслює сферу застосування 
норм міжнародного кримінального права в 
рамках перехідного періоду, акцентуючи 
увагу на більш поширених порушеннях 
прав жертв конфлікту. 

Щодо цього питання Стефан Мубіру 
зазначає, що особливість застосування 
міжнародного кримінального права в рам-
ках перехідного періоду полягає в ресурс-
ній обмеженості національних контекстів, 
яка заважає досягти ефективності у здійс-
ненні кримінального правосуддя шляхом 
гарантування відповідальності за злочини 
в цій системі. Тобто, в рамках перехід-
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ного правосуддя пріоритетне значення 
має встановлення істини, примирення та 
зближення, які компроментують відпо-
відальність і відплату. В своїй дисертації 
автор висловлює дуже цікаву пропозицію: 
запровадження в системі міжнародного 
кримінального правосуддя формалізова-
ного та структурованого процесу угоди 
про визнання винуватості [18, с. 103]. 

Слід висловити декілька міркувань 
з приводу означеної тези: 1) у даному 
випадку, ресурсна обмеженість полягає 
у відсутності в постконфліктних і постав-
торитарних державах ефективних інстру-
ментів розслідування міжнародних кри-
мінальних злочинів (недостатній рівень 
імплементації норм міжнародного права, 
відмова від ратифікації важливих між-
народно-правових документів тощо); 
2) проблемою застосування міжнарод-
ного кримінального права на перехідних 
етапах розвитку полягає в необхідності 
перенести акценти з помсти і відплати на 
встановлення істини; 3) пропозиція щодо 
угоди про визнання винуватості є дуже 
перспективною з огляду на необхідність 
порушу справедливості. 

Висновки з дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному 
науковому напрямку. Підводячи під-
сумки слід зазначити, що міжнародне 
кримінальне право відіграє дуже важливу 
роль в концепції перехідного правосуддя. 
Його норми і принципи вкрай важливі 
для держав, які зіткнулися із соціальними 
потрясіннями та системними порушен-
нями прав людини, які їх супроводжують. 
В основною мова йде про функціональні 
здібності кримінального переслідування 
винних осіб та формування стандартів роз-
витку національної судової системи, яка у 
майбутньому візьме на себе функції пока-
рання винних у насильстві осіб. В рамках 
суспільного переходу, міжнародне кримі-
нальне право забезпечує пошук правди 
та справедливості, що активізує процес 
формування історичної пам’яті. Не див-
лячись на численні застереження, які ми 
проаналізували, застосування міжнарод-
ного кримінального права в рамках моделі 
перехідного правосуддя є обов’язковим 
елементом суспільного переходу та дозво-
ляє вирішити низку специфічних проблем 

постконфліктної держави. Перспективним 
напрямком наукового пошуку залишається 
питання визначення статусу інституцій, які 
здійснюють кримінальне переслідування в 
рамках перехідного правосуддя. 
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Filatov V. The role of international criminal law in the concept of transitional 
justice

The article provides a comprehensive analysis of the role of international criminal law 
in the formation of the concept of justice in the transitional period. The author notes that 
international criminal law is a transnational tool that is used to ensure the principle of 
inevitability of punishment in cases where the state itself cannot ensure this principle 
due to various reasons. It has been proven that this industry should be considered as 
a comprehensive means of restoring justice, which consists of international and national 
components. At the same time, the subject of international criminal law is directly related 
to the consequences of those social upheavals that are prerequisites for the application of 
the transitional justice model (war crimes, genocide, crimes against peace and international 
security, etc.). It has been established that the main task of international criminal law is 
to bring guilty persons to criminal responsibility for committing international crimes, as 
well as to prevent the commission of such crimes. It has been established that criminal 
prosecution in the concept of transitional justice is not an independent direction, therefore 
it is not able to shape the narratives of post-conflict development. Therefore, through the 
judicial institutions of international criminal law, victims receive satisfaction in the form of 
punishment of guilty persons who, in their opinion, provoked the conflict and played a key 
role in it. The author believes that international criminal law plays a very important role 
in the concept of transitional justice. Its norms and principles are extremely important for 
states faced with social upheavals and the systemic human rights violations that accompany 
them. It is substantiated that international criminal law ensures the search for truth and 
justice, which activates the process of forming historical memory. Therefore, the application 
of international criminal law within the framework of the transitional justice model is a 
mandatory element of social transition and allows solving a number of specific problems of 
the post-conflict state.

Key words: persons guilty of the conflict, victims of the conflict, criminal prosecution, 
international criminal law, punishment, transitional justice, social upheavals.
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ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

У статті проаналізовано конституціоналізм як політико правову систему, а також про-
блеми становлення українського конституціоналізму на сучасному етапі розвитку держави.

Встановлено, що український конституціоналізм на сучасному етапі характеризується 
частковим запозиченням ідеалів ліберального конституціоналізму, рецепцією його основних 
тез, зокрема: обмеження державної влади та максимально можлива в організованому соці-
умі свобода людини, яка є найвищою цінністю і, як наслідок, має широкі права і свободи, 
що гарантуються, забезпечуються і охороняються публічно-владними структурами.

Світова спільнота має досить багатий досвід формування системи конституціоналізму. 
В свою чергу, історія українського конституціоналізму має глибоке історичне коріння та 
протяжність у часі. Український конституціоналізм має й власні особливості. Найголов-
ніші з них – демократизм, повага до суспільних та особистих прав та свобод. Ці засади 
формувалися протягом століть у відповідності до національного характеру українців, 
способу життя, цінностей і суспільних відносин. 

Обґрунтовано необхідність глибокого усвідомлення й поваги до людини і громадя-
нина, свободи творчості й свободи приватної ініціативи, розуміння індивідуалізму як 
передумови необхідної варіативності в накопиченні й витрачанні ресурсів. За умов 
такого ставлення до реалій Україна може сподіватися на прискорення й ефективне 
спрощення основних державотворчих процесів. 

Стратегічним напрямком формування сучасного конституціоналізму є реалізація Кон-
ституції як Основного Закону шляхом дотримання, використання та виконання конститу-
ційних норм. На якість реалізації конституційних норм впливають політичні, соціально-е-
кономічні, нормативні чинники, рівень правової культури населення та посадових осіб 
держави, історичні умови розвитку суспільства та інші об’єктивні і суб’єктивні обставини. 
За допомогою громадянського суспільства держава повинна забезпечити такі умови, які 
б сприяли формуванню сучасного європейського конституціоналізму в Україні.

Водночас багатовекторність думок науковців щодо питання розвитку конституціона-
лізму в Україні засвідчує необхідність розвідок у такому напрямі, зокрема вимагає гли-
бокого усвідомлення й поваги до людини і громадянина, свободи творчості й свободи 
приватної ініціативи, розуміння індивідуалізму як передумови необхідної варіативності 
в накопиченні й витрачанні ресурсів.

Ключові слова: конституціоналізм, політико-правова система, Конституція,  
демократичне суспільство, конституційне законодавство.

Постановка проблеми. Перебудова 
сучасної конституційної дійсності в Укра-
їні виводить на передній план проблема-
тику вітчизняного конституціоналізму як 

рушійну силу сучасного конституційного 
права, основної парадигми конституцій-
ної практики, критерію конституційності 
діяльності суб'єктів права.
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Враховуючи те, що в сучасних умо-
вах становлення України як демократич-
ної, соціальної, правової держави зро-
стає значення цієї галузі права, а також 
науки конституційного права, яка у свою 
чергу також розвивається, збагачуючись 
новими категоріями, одним з центральних 
понять у категоріальному апараті сучасної 
науки конституційного права є «конститу-
ціоналізм» [1].

Світова спільнота має досить багатий 
досвід формування системи конституціо-
налізму. В свою чергу, історія українського 
конституціоналізму має глибоке історичне 
коріння та протяжність у часі. Український 
конституціоналізм має й власні особли-
вості. Найголовніші з них – демократизм, 
повага до суспільних та особистих прав та 
свобод. Ці засади формувалися протягом 
століть у відповідності до національного 
характеру українців, способу життя, цін-
ностей і суспільних відносин. 

Однак як не дивно, доктрина і практика 
конституціоналізму в сучасній вітчизняній 
науці конституційного права стали пред-
метом дослідження порівняно нещодавно. 
Тоді як у зарубіжній юридичній літературі 
цей феномен досліджується активно при 
певному варіюванні його характеристик, 
відтак належить якнайшвидше виправ-
ляти ситуацію, адже конституційне право 
є первинною, фундаментальною галуззю 
права, відіграє системоутворюючу роль в 
правовій системі України, тому від систем-
ності конституційного законодавства без-
посередньо залежить якість всіх інших 
галузей законодавства.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Різні аспекти проблеми розвитку 
конституціоналізму в Україні розгляда-
ються у працях Козаченка А. [2, 3], Федо-
ренко В. [4], Крусян А. [5, 6, 7], Шаповала 
В. [8], Терлюка І. [9], Андрусяка Т. [10]. 
Водночас багатовекторність думок нау-
ковців щодо питання розвитку конституці-
оналізму в Україні засвідчує необхідність 
розвідок у такому напрямі, зокрема вима-
гає глибокого усвідомлення й поваги до 
людини і громадянина, свободи творчості 
й свободи приватної ініціативи, розуміння 
індивідуалізму як передумови необхідної 
варіативності в накопиченні й витрачанні 
ресурсів.

Мета статті – на основі аналізу загаль-
нотеоретичних та галузевих досліджень 
проаналізувати конституціоналізм як 
політико правову систему, а також про-
блеми становлення українського консти-
туціоналізму на сучасному етапі розвитку 
держави.

Виклад основного матеріалу. Пере-
важна більшість фахівців у галузі консти-
туційного права України наголошують, 
що прийняття Конституції України 1996 р. 
лише поклало початок етапу формування 
сучасного конституціоналізму. Однак, 
покладення цього початку аж ніяк не 
можна назвати легким процесом. 

Так, у червні 1991 р. концепцію нової 
Конституції було затверджено, і розпо-
чалася робота над її проектом. Укладачі 
вивчали й використовували конституці-
оналістику багатьох держав, міжнародні 
джерела, історичний досвід самої Укра-
їни. У проекті закріплювалися положення, 
що містилися в Загальній декларації прав 
людини, пактах ООН про економічні, соці-
альні і культурні права, Європейській кон-
венції з прав людини тощо. Ці норми не 
викликали жодних дискусій на всіх етапах 
конституційного марафону та увійшли в 
остаточний текст Конституції.

Проблеми почали виникати через супе-
речливі позиції Президента України Лео-
ніда Кравчука і Верховної Ради щодо 
поділу влади. Більшість депутатів вима-
гала зберегти положення чинної Кон-
ституції 1978 р. і відкидала норми про 
посилення виконавчої влади. Полеміка 
відбувалася в основному між прихильни-
ками і противниками збереження радян-
ської системи. Розходилися й погляди на 
форму правління в Україні – президент-
ська чи парламентська республіка [11].

Враховуючи це, у 1993 році конститу-
ційний процес зайшов у глухий кут. Чин-
ною залишалася Конституція УРСР 1978 р., 
до якої було внесено понад дві сотні змін 
та доповнень.

Наступний етап стартував після виборів 
Президента та оновлення складу Верхов-
ної Ради. У вересні 1994 р. створюється 
нова конституційна комісія за принципом 
представництва двох гілок влади. Співго-
ловами комісії були затверджені Прези-
дент України Леонід Кучма і Голова Вер-
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ховної Ради Олександр Мороз. Однак, 
протидія цих суб'єктів законодавчого про-
цесу не дозволила виправити ситуацію.

Ситуацію погіршував конституційний 
конфлікт між Верховною Радою України та 
Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим. Особливо гострим стало «кримське 
питання» в 1994 році. Тоді була віднов-
лена сила Конституції Криму 1992 року, 
прийнята на наступний день після прого-
лошення незалежності Республіки Крим, 
указами Президента Криму припинялася 
діяльність Верховної Ради Криму, місце-
вих рад. Президія Верховної Ради України 
прямо назвала в своїй «Заяві про ситуацію 
в Криму» зазначені події «конфліктом» і 
кваліфікував дії «президента Криму» як 
спробу узурпації влади.

З рештою, у червні 1995 р. політичну 
кризу припинила Конституційна угода 
(або – Конституційний договір). Угода 
була укладена строком на один рік між 
Леонідом Кучмою і Олександром Морозом 
відповідно, вона тимчасово призупиняла 
дію низки норм Конституції 1978 p., які їй 
суперечили. Обумовлювалося, що впро-
довж річного терміну гілки влади (перш за 
все в особі Л. Кучми та О. Мороза) дійдуть 
згоди у конституційному питанні. На умов-
ний річний період обмежувалися повнова-
ження ВР і місцевих рад, розширювалися 
нормотворчі та адміністративні функції 
виконавчої влади.

Це був рішучий крок, що дозволив, 
хоча й в такий нестандартний спосіб, збе-
регти керованість, започаткувати ціліс-
ність державної політики на основі прин-
ципу поділу влади, стимулювати, власне, 
конституційний процес.

Конституційна комісія передала проект 
Конституції на розгляд парламенту разом 
із зауваженнями своїх членів у лютому 
1995 року. Після чого відбулися три офі-
ційні читання. Знову таки, найбільшу 
полеміку серед депутатів викликали 
норми про розмежування повноважень 
між гілками влади, проблема власності, 
державні символи, статус російської мови 
і статус Республіки Крим.

Відповідно, не знаходячи спільних 
рішень, вкотре конституційний процес 
було заблоковано. Однак, політичні діячі 
України спромоглися знайти вихід із цієї 

ситуації. У ВР утворилась неофіційна депу-
татська узгоджувальна комісія, яку очо-
лив народний депутат Михайло Сирота. 
На початку травня 1996 р. вона була 
затверджена Верховною Радою як тим-
часова спеціальна депутатська комісія. 
Докладаючи титанічних зусиль, Комісія 
узгоджувала бачення різних партій, фрак-
цій, течій у кожній спірній статті Конститу-
ції. У ніч проти 28 червня, після тривалих 
дебатів, Основний Закон нашої держави 
був ухвалений Верховною Радою Укра-
їни. Самі ці події багато в чому сприяли 
вивченню поняття конфліктності в кон-
ституційно-правових відносинах, проблем 
конфронтаційних відносин публічно-влад-
них структур.

Для України Конституція від 28 червня 
1996р. стала символом консолідації укра-
їнського народу в розбудові країни як 
суверенної й незалежної, демократичної, 
соціальної, правової держави, попри те що 
прийняття Основного Закону в Україні від-
булося найпізніше з усіх пострадянських 
конституцій після розпаду колишнього 
СРСР. При цьому Конституція України є 
найголовнішою категорією національ-
ного конституційного права, його ядром, 
і всі результати змін національного дер-
жавотворення та правотворення в Укра-
їні, включно з революціями 2004 і 2014, 
років, отримували своє відображення в 
Основному Законі [4].

Однак, нажаль навіть у майбутньому, 
після прийняття Конституції, спостерігаємо 
невтішну картину – зміст усіх зареєстро-
ваних у Верховній Раді України проектів 
змін до Конституції України, в основному, 
зводиться до питання про розподіл – 
перерозподіл владних повноважень, ком-
петенції між гілками влади, Президентом, 
прокуратурою і пов'язаним з цим поряд-
ком формування (вибори, призначення) 
конституційних органів державної влади 
України. Рефлексією на цю ситуацію стала 
зафіксована Інститутом політики громад-
ська думка про необхідність зменшити 
повноваження Президента, Верховної 
Ради, Уряду.

Узагальнюючи, можна стверджувати, 
що Конституція України є результатом і 
водночас визначальним складником наці-
онального конституціоналізму, під яким 
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слід розуміти упорядковану сукупність 
(систему) історично сформованих ідео-
логічно-правових світоглядних поглядів 
на способи й методи ефективного регу-
лювання конституційних правовідносин, 
об’єктивно сформовану систему консти-
туційного права, систему конституційного 
законодавства, стрижнем якої виступає 
Основний Закон, систему конституцій-
но-правової науки й освіти, а також уста-
лену конституційну правотворчу та 
правозастосовну практику. При цьому 
дихотомічний взаємозв’язок Конституції 
України й конституціоналізму є не лише 
закономірним, а й бажаним для розвитку 
конституційної правової держави [4].

Український конституціоналізм на 
сучасному етапі характеризується част-
ковим запозиченням ідеалів лібераль-
ного конституціоналізму, рецепцією його 
основних тез, зокрема: обмеження дер-
жавної влади та максимально можлива в 
організованому соціумі свобода людини, 
яка є найвищою цінністю і, як наслідок, 
має широкі права і свободи, що гаранту-
ються, забезпечуються і охороняються 
публічно-владними структурами [5].

Серед обов'язкових соціально-пра-
вових передумов конституціоналізму 
пріоритетне значення має визнання і 
забезпечення прав і свобод людини і гро-
мадянина – умова, ймовірно, головна, без 
якої неможливий сучасний конституціо-
налізм. Саме тому в умовах формування 
українського конституціоналізму головна 
увага має бути приділена не характерис-
тикам ідеології лібералізму, а особливос-
тями впровадження змісту ліберальних 
ідей в процеси правового та державного 
будівництва в Україні, подолання сталої 
незадовільної правозахисної ситуації, що 
визнається у вітчизняній політичній та 
юридичній літературі, порушень елемен-
тарних громадянських прав, явно недо-
статньою політичною волею української 
державної влади до рішучих дій в сфері 
захисту прав людини, і особливо відсутно-
сті ефективних механізмів охорони і захи-
сту прав і свобод людини і громадянина 
навіть на сучасному етапі.

Конституціоналізм у сучасний період 
знаменує динаміку до демократичного 
суспільства, в якому забезпечується реа-

лізація та захист закріплених у Конститу-
ції і конституційному законодавстві прин-
ципів конституціоналізму: верховенства 
права; верховенства Конституції і (пра-
вових) законів; пріоритету прав людини; 
конституційної законності та конституцій-
ного демократизму. 

Що стосується процесів обмеження 
влади в умовах дії принципу поділу влади 
(тобто єдності, поділу та субсидіарності 
влади), то тут, нажаль ще й досі перева-
жає боротьба за розподіл влади із заго-
стренням протистоянням між виконавчою 
і законодавчою гілками влади, деструк-
тивними діями опозиційних сил. Внаслідок 
чого інституціональні складові системи 
конституціоналізму (державна і публіч-
но-самоврядна влада) функціонують у 
режимі їх обмеження (самообмеження). 
Носієм обмеження влади держави є Кон-
ституція, яка повинна встановлювати 
юридичні рубежі втручання держави у 
сферу політичної, економічної і соціальної 
свободи індивіда. Саме тому як не дивно, 
мають бути також механізми захисту самої 
Конституції від посягань з боку влади [12].

Світовий конституційний досвід пред-
ставляє велику палітру пошуку правових 
інститутів захисту Конституції, які найчас-
тіше отримують загальне найменування 
конституційного контролю (нагляду). 
Пошук і визначення шляхів, методів, засо-
бів захисту Конституції особливо важливі 
для країн, що орієнтуються на створення 
демократичної правової держави з безу-
мовним визнанням верховенства права та 
найвищої юридичної сили Конституції.

Враховуючи це, нормативна основа 
конституціоналізму потребує модернізації 
системи конституційного законодавства. 
Передусім, необхідне введення інсти-
туту конституційних законів (внесення 
відповідних змін до Конституції України, 
інших нормативно-правових актів та при-
йняття Закону України «Про конститу-
ційні закони України»); систематизація 
конституційного законодавства; форму-
вання перспективної програми розвитку 
конституційного законодавства; усунення 
конституційно-правових колізій та прога-
лин у конституційному законодавстві [6].

Так, аналіз діючих в Україні нор-
мативно-правових актів, що містять  
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конституційно-правові норми, дозволяє 
зробити висновок про недостатню ефек-
тивність існуючого конституційного зако-
нодавства в Україні. Найголовнішими 
причинами подібного стану системи кон-
ституційного законодавства є: колізії нор-
мактів конституційного законодавства, 
неузгодженість положень, що регулюють 
однорідні суспільні відносини; відсутність 
офіційної видової класифікації законів в 
залежності від предмета правового регу-
лювання (зокрема, невиділення, тобто 
офіційна відсутність такого виду законів 
як конституційні закони в системі кон-
ституційного законодавства); відсутність 
єдиної наукової концепції конституційного 
законодавства та відсутність стійкої пра-
вової культури законотворчості і недотри-
мання ієрархії нормативно-правових актів 
в системі конституційного законодавства.

Відповіддю має стати перш за все сис-
тематизація законодавства. З усіх видів 
систематизації для конституційного зако-
нодавства найбільш оптимальною є інкор-
порація. Вона є дієвим засобом збільшення 
регулятивної ефективності конституцій-
ного права. Крім того, в ході проведення 
інкорпорації у законодавця з'явиться 
можливість виявити і усунути законодавчі 
прогалини, повтори і колізії, які призво-
дять до порушення єдності та системності 
конституційного законодавства. Тому, на 
нашу думку, інкорпорації слід приділити 
особливу увагу [6].

Історія конституціоналізму не знає 
ідеальних конституцій. Це стосується і 
Конституції України, в якій є і дефекти, і 
положення, що вимагають своєї конкре-
тизації в чинному законодавстві. Більше 
того, конституція повинна вдосконалю-
ватися і змінюватися відповідно до змін, 
що відбуваються в зв'язку з розвитком 
конкретного суспільства і держави, згідно 
еволюційному розвитку системи конститу-
ціоналізму.

Основний Закон держави і суспільства 
не може залишатися незмінним, оскільки 
зміни соціуму незворотні. Цим змінам 
повинна кореспондувати конституція. 
Більш того, по можливості конституція 
повинна їх визначати, перебуваючи на 
крок попереду існуючих конституційних 
реалій, відображаючи майбутні прогре-

сивні перетворення в державі та суспіль-
стві, тобто закріплюючи певні завдання 
і програмні розпорядження, виходячи з 
цілей і принципів конституціоналізму [7].

Тоді, принцип верховенства права з ура-
хуванням співвідношення права і закону, 
представлятиметься як принцип верховен-
ства правового закону перед іншими нор-
мативно-правовими та правозастосовними 
актами держави. Вища юридична сила 
Конституції України практично означатиме: 
визнання Конституції Основним Законом, 
ставлення держави і суспільства до кон-
ституційних принципів, положень і норм як 
до соціально-правових стандартів та полі-
тичної константи (постійного і незмінного 
чинника діяльності), відповідність Консти-
туції всіх законів, інших нормативних і пра-
возастосовних актів.

Висновки і пропозиції. Сучасний 
конституціоналізм XXI ст. вимагає глибо-
кого усвідомлення й поваги до людини і 
громадянина, свободи творчості й свободи 
приватної ініціативи, розуміння індивідуа-
лізму як передумови необхідної варіатив-
ності в накопиченні й витрачанні ресур-
сів. За умов такого ставлення до реалій 
Україна може сподіватися на прискорення 
й ефективне спрощення основних держа-
вотворчих процесів [13]. 

Резюмуючи історичний розвиток нау-
ково-практичної парадигми вітчизняного 
конституціоналізму, який має концепту-
альне значення для теорії та практики 
сучасного конституціоналізму, можна 
констатувати, що конституціоналізм – це 
поступальний процес і одночасно мета 
розвитку будь-якого суспільства та дер-
жави, у тому числі й України, що прагне 
торжества демократії у всіх її проявах [5]. 

Український конституціоналізм, заро-
дження якого відноситься до другої поло-
вини ХVІ – середини ХVІІ ст., пройшов 
тривалий і складний шлях розвитку. Про-
цес формування вітчизняного конституці-
оналізму відбувався, спираючись на два 
фактори: досягнення європейської кон-
ституційної теорії і практики та на власний 
національний конституційний досвід [2]. 

Конституціоналізм має свої принципи, 
витоками яких є загальнолюдські, полі-
тико-правові цінності та ідеали, здо-
буті людством у процесі свого розвитку  
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і які, завдяки науковим розробкам, вира-
жено в конкретних науково-евристич-
них постулатах. Як наукова теорія, яка 
постійно модернізується, доповнюючись 
новими рисами, що кореспондують роз-
витку суспільства та державно-правової 
практики, але при цьому вона, завдяки 
статичності своєї сутності та принципів, 
випереджає практику настільки, щоб 
залишатися метою, ідеалом, до якого 
прагне світове співтовариство та кожен 
народ [5].

Основною подією формування сучас-
ного українського конституціоналізму 
стало прийняття Верховною Радою Кон-
ституції України 1996 р., яка проголосила 
людину найвищою соціальною цінністю 
в Україні, а утвердження і забезпечення 
прав людини – головним обов’язком дер-
жави [2].

Таким чином, Конституція України 1996 
р знаменувала перехід до нової україн-
ської конституційно-правової практики, 
оскільки в її основу були закладені кращі 
загальнолюдські традиції, політико-пра-
вові принципи і цінності. Саме це дозволяє 
визначати Конституцію як ядро сучасного 
конституціоналізму, що обумовлено, перш 
за все, тим, що на підставі таких принци-
пів і цінностей вона стає носієм трьох іде-
алів:

• обмеження влади держави, її органів 
і посадових осіб;

• запровадження механізмів і про-
цедур здійснення владних функцій на 
основі демократичних принципів публіч-
ного управління і визнання людини і її 
основних природних прав найвищою соці-
альною цінністю;

• встановлення юридичних меж втру-
чання органів публічної влади в сфери 
індивідуальної свободи людини.

Стратегічним напрямком формування 
сучасного конституціоналізму є реалізація 
Конституції як Основного Закону шляхом 
дотримання, використання та виконання 
конституційних норм. На якість реалізації 
конституційних норм впливають політичні, 
соціально-економічні, нормативні чин-
ники, рівень правової культури населення 
та посадових осіб держави, історичні 
умови розвитку суспільства та інші об’єк-
тивні і суб’єктивні обставини. За допомо-

гою громадянського суспільства держава 
повинна забезпечити такі умови, які б 
сприяли формуванню сучасного європей-
ського конституціоналізму в Україні [2].
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Shachkovska L., Tsymbal V. Issues of Ukrainian constitutionalism at the current 
stage of state development

The paper is devoted to analysis of constitutionalism as a political and legal system, 
and the challenges of formation of Ukrainian constitutionalism at the current stage of state 
development.

Within the research it is defined that Ukrainian constitutionalism at the present stage is 
characterized by partial borrowing of the ideals of liberal constitutionalism, reception of its 
main theses, in particular: limitation of state power and maximization of personal freedom 
which should be ensured, provided and protected by public authorities.

Within the global perspective there’s huge experience gained in domain of maintaining the 
system of constitutionalism. In its’ turn, the history of Ukrainian constitutionalism has deep 
historical roots and a long history. Ukrainian constitutionalism also has its own peculiarities. 
The most important of them are democracy, respect for public and private rights and 
freedoms. These principles have been nurtured throughout the centuries in accordance with 
the national character of Ukrainians, their lifestyle, values and social relations.

Necessity of deep awareness and respect to individuals, freedom of creativity and freedom 
of private initiative, understanding of individualism as a prerequisite for the necessary 
variability in the accumulation and expenditure of resources are substantiated. Given this 
attitude to reality, Ukraine can hope to enhance and optimize the main state-building 
processes.

The strategic direction for the formation of modern constitutionalism for Ukraine is 
implementation of the Constitution as the fundamental law through the wide implementation 
of constitutional norms. The quality of implementation of constitutional norms is influenced 
by political, socio-economic, regulatory factors, the level of legal culture of the citizens and 
government officials, historical peculiarities of society and other objective and subjective 
circumstances. With the help of civil society, the state must provide such conditions that 
would contribute to the formation of modern European constitutionalism in Ukraine.

At the same time, the multi-vector views of scholars towards development of 
constitutionalism in Ukraine indicate the need for further research in this area, including 
deep awareness and respect for civil rights, freedom of private initiative, understanding of 
individualism as a prerequisite for variability in resource accumulation and expenditure.

Key words: constitutionalism, political system, legal system, Constitution, democracy, 
constitutional legislation.
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ВЧИНЕННЯ ОКРЕМИХ ЮРИДИЧНИХ ДІЙ 
НОТАРІУСОМ В СИСТЕМІ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ 
СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

У науковій статті автор провів наукове дослідження змісту окремих способів захисту 
сімейних прав та інтересів нотаріусами. Автор зазначає, що в сімейному законодавстві 
вичерпний список способів захисту сімейних прав та інтересів нотаріусом прямо не 
визначений, однак можна чітко визначити ряд інших дій правового характеру, спрямо-
вані на захист сімейних прав, які вчиняються нотаріусами, такі як нотаріальне посвід-
чення договорів та накладення заборони відчуження майна дитини. Автор визначив, що 
в науковій літературі пропонується визнавати як способи захисту сімейних прав та інте-
ресів нотаріусами лише вчинення виконавчого напису нотаріусом, або усі нотаріальні 
дії, що впливають на права учасників сімейних відносин. На підставі проведеного дослі-
дження, автор дійшов висновку, що основними способами захисту сімейних прав та 
інтересів нотаріусом є вчинення виконавчого напису на сімейних договорах, передусім 
які містять зобов’язання сторін щодо надання утримання у сімейному праві; засвідчення 
згоди учасника сімейних відносин на вчинення іншим певних дій правового характеру 
(наприклад, згода на усиновлення дитини іншим з подружжя; аналогічна згода на уси-
новлення, що дається батьками дитини; згода одного з батьків на укладення іншим 
правочинів щодо транспортних засобів та нерухомого майна малолітньої дитини) чи 
засвідчує участь у сімейних відносинах від імені іншого учасника (наприклад, засвід-
чення заяви одного з подружжя про розірвання шлюбу від імені іншого подружжя, який 
з поважних причин не може подати заяву до органу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану); накладення заборони відчуження батьками майна дитини за зверненням 
органу опіки та піклування з підстав, передбачених ч. 5 ст. 177 СК України, а після 
прийняття законопроекту № 5644 – також здійснення розірвання шлюбу у випадках, 
коли розірвання шлюбу за рішенням суду не є обов’язковим. Зазначені нотаріальні дії 
напряму випливають із положень сімейного законодавства, однак лише вчинення вико-
навчого напису спрямоване на припинення порушення сімейного права, інші способи, 
які застосовуються нотаріусами спрямовані на попередження порушення прав учасни-
ків сімейних відносин з боку інших учасників, які в силу свого становища мають відпо-
відні можливості.

Ключові слова: захист сімейних прав та інтересів, вчинення виконавчого напису, 
нотаріальне посвідчення договору, нотаріус, учасники сімейних відносин.
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Постановка проблеми. У ст. 18 
Сімейного кодексу України (надалі по тек-
сту – СК України) визначений перелік спо-
собів захисту сімейних прав та інтересів, 
які застосовуються судом та іншими юрис-
дикційними органами, а також самими 
учасниками сімейних відносин у порядку 
самозахисту, такі як: встановлення пра-
вовідношення; примусове виконання 
добровільно невиконаного обов'язку; 
припинення правовідношення, а також 
його анулювання; припинення дій, які 
порушують сімейні права; відновлення 
правовідношення, яке існувало до пору-
шення права; відшкодування матеріаль-
ної та моральної шкоди, якщо це перед-
бачено СК України або договором. зміна 
правовідношення; визнання незаконними 
рішень, дій чи бездіяльності органу дер-
жавної влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим або органу місцевого 
самоврядування, їх посадових і служ-
бових осіб. Вказаний перелік способів 
захисту сімейних прав не є вичерпним, 
тому можливим є застосування й інших 
способів захисту сімейних прав та інте-
ресів, про що прямо зазначається у ч. 2 
ст. 18 СК України: «суд застосовує спо-
соби захисту, які встановлені законом або 
домовленістю (договором) сторін». Одним 
із органів, який здійснює захист сімейних 
прав та інтересів, однак не є органом дер-
жавної влади, хоч і визнається суб’єктом, 
який має публічно-правовий характер є 
нотаріус. Він прямо не визначений серед 
суб’єктів захисту, хоча окремими статтями 
визначені можливості стягнення алімен-
тів на утримання за виконавчим напи-
сом нотаріуса (відповідно до ст. ст. 78, 
99, 109, 189 СК України) або можливості 
накладення заборони відчуження майна 
дитини за наявності підстав, передбаче-
них ч. 5 ст. 177 СК України [1]. Крім того, 
нотаріус визначений ст. 18 Цивільного 
кодексу України як такий, що здійснює 
захист цивільних прав шляхом вчинення 
виконавчого напису на борговому доку-
менті у випадках і в порядку, встановле-
них законом, а тому виходячи із положень 
ст. 8 СК України та аналогії закону може 
бути визнаний органом захисту не тільки 
цивільних, а й сімейних прав. В той же 
час, в сімейному законодавстві не визна-

чено переліку способів захисту сімейних 
прав та інтересів, які можуть бути засто-
совані саме нотаріусом (крім вчинення 
виконавчого напису), а тому питання вчи-
нення окремих юридичних дій нотаріусом 
в системі способів захисту сімейних прав 
та інтересів є важливим і потребує окре-
мого наукового дослідження, в тому числі 
в межах даної наукової статті.

Аналіз останніх досліджень  
і публікацій. Проблематика нотаріальної 
форми захисту сімейних прав та інтересів 
досліджувалася рядом науковців, таких як 
І. В. Апопій, М. С. Долинська, М. М. Дяко-
вич, І. В. Жилінкова, Л. В. Красицька, 
І. В. Куценко, Х. В. Майкут, В. М. Мар-
ченко, В. П. Мироненко, З. В. Ромовська, 
А. Г. Серветник, однак вони лише част-
ково торкалися питання застосування 
нотаріусами способів захисту сімейних 
прав, розглядаючи серед таких лише вчи-
нення виконавчого напису.

Метою статті є дослідження змісту 
окремих способів захисту сімейних прав 
та інтересів нотаріусами.

Виклад основного матеріалу. Як 
правильно зазначає С. Я. Фурса, нота-
ріус вправі вчиняти виконавчий напис 
на договорах, що регулюють сімейні від-
носини, тобто здійснювати правозахисну 
діяльність. Аналогічною функцією наді-
лений суд, який також встановлює прав 
та обов’язки суб’єктів сімейних відносин, 
але у тих випадках, коли такі права та 
обов’язки не мають безспірного харак-
теру. СК України рекомендує звертатися до 
нотаріусів за вчиненням виконавчих напи-
сів у таких випадках: укладення договору 
подружжя про надання утримання одному 
з них (ст. 78 СК України), при застосу-
ванні аліментних зобов’язань у шлюбному 
договорі (ст. 99 СК України), у договорах 
між подружжям або батьками про розмір 
аліментів на дитину (ст. ст. 109, 189 СК 
України). На думку науковця, виконавчий 
напис вчиняється лише щодо нотаріально 
посвідчених договорів, вчиняється у разі 
невиконання одним із подружжя свого 
обов’язку за договором, яке є підтвер-
дженим, а отже має безспірний характер 
[2, с. 79-80]. Як орган захисту сімей-
них прав (саме в аспекті вчинення вико-
навчого напису) розглядають нотаріуса  
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і З. В. Ромовська [3, с. 60; 4, с. 41], 
І. В. Апопій [5, с. 34], В. П. Мироненко 
[6, с. 93-94], І. В. Жилінкова [7, с. 66-67], 
Л. В. Красицька [8] та М. С. Долинська 
[9, с. 165]. В той же час, не зазначають 
нотаріусів серед органів захисту сімейних 
прав та інтересів С. О. Муратова [10, с. 62], 
О. О. Рузакова [11, с. 38-42], Л. М. Пчелін-
цева [12, с. 70]. Нотаріус розглядається 
як орган захисту сімейних прав, однак в 
контексті вчинення ним нотаріальних дій 
зокрема і Ю. Ф. Беспаловим [13, с. 91-92], 
однак науковець не уточнює, які способи 
захисту при цьому застосовують нотарі-
уси. Як вказує А. Г. Серветник, вчинення 
виконавчого напису є основним і єдиним 
способом захисту сімейних прав та інте-
ресів. Науковець зазначає, що інші нота-
ріальні дії, що так чи інакше спрямовані 
на захист прав осіб, зокрема, накладення 
нотаріусами заборони щодо відчуження 
нерухомого майна (майнових прав на 
нерухоме майно) і транспортних засобів, 
що підлягають державній реєстрації; при-
йняття нотаріусами на зберігання доку-
ментів; посвідчення фактів, що фізична чи 
юридична особа є виконавцем заповіту, та 
фактів, що фізична особа є живою, пере-
бування фізичної особи в певному місці, 
часу пред’явлення документів; прийняття 
нотаріусами в депозит грошових сум і цін-
них паперів; вжиття нотаріусами заходів 
щодо охорони спадкового майна, все ж 
не є способами захисту. Вчена обґрунто-
вує свою думку тим, що вище перелічені 
способи захисту мають передусім превен-
тивний характер (на попередження його 
порушення) і не спрямовані на віднов-
лення порушеного права [14, с. 32]. В той 
же час, не можемо погодитися із тим, що 
захисна діяльність нотаріуса обмежується 
лише вчиненням виконавчого напису, 
оскільки накладення заборони відчуження 
майна дитини за наявності підстав, перед-
бачених ч. 5 ст. 177 СК України нотаріу-
сом як мінімум є способом захисту сімей-
ного права дитини, яке хоч і не порушене, 
але потенційно може бути порушене, існує 
загроза такого порушення. Тим більше, у 
науковій літературі, зокрема Л. В. Кра-
сицькою, при визначенні видів способів 
захисту прав батьків і дітей залежно від 
результату, на який розраховано засто-

сування способів захисту, або від право-
вих наслідків їх застосування виділяється 
така група способів, як способи захисту, 
які спрямовані на присікання порушень 
сімейних прав батьків і дітей або запо-
бігання їм (визначення способів участі у 
вихованні дитини, визначення місця про-
живання малолітньої дитини, визначення 
імені дитини) [8, с. 324]. 

В сімейно-правовій доктрині виникає 
питання чи виконавчий напис нотаріуса 
на сімейному договорі є самостійним спо-
собом захисту сімейних прав та інтересів. 
Як зазначають Л. Є. Гузь та А. В. Гузь, 
стягнення аліментів по нотаріальному 
напису відноситься до такого способу 
захисту сімейних прав та інтересів як при-
мусове виконання добровільно невико-
нуваного обов’язку [15, с. 69]. Як зазна-
чають В. І. Борисова та І. В. Жилінкова, 
нотаріус робить на борговому документі 
виконавчий напис, який є підставою для 
примусового стягнення заборгованості  
[16, с. 67]. М. М. Дякович серед спосо-
бів охорони і захисту сімейних прав та 
інтересів у процесі вчинення нотаріусом 
нотаріальних дій, виділяє зокрема й під-
твердження боржником у нотаріально 
посвідченому документі обов’язку вико-
нати зобов’язання в натурі (яке вказу-
ється у договорі, на який проставляється 
виконавчий напис нотаріуса) [17, с. 92], 
тобто виконавчий напис розглядається як 
прояв такого способу захисту сімейних 
прав та інтересів як підтвердження борж-
ником обов’язку виконати зобов’язання. 
З іншого боку, А. Г. Серветник розглядає 
виконавчий напис нотаріуса як самостій-
ний спосіб захисту. На її думку, виконав-
чий напис нотаріуса – це нотаріальний 
акт, що містить розпорядження нотарі-
уса про стягнення з боржника грошо-
вої заборгованості або витребування від 
нього майна, вчинений в межах окремого 
нотаріального провадження, на підставі 
підтвердження безспірності вимог креди-
тора та який володіє силою виконавчого 
документа. Як правова категорія виконав-
чий напис може постати: як спосіб захисту 
порушеного цивільного права нотаріусом; 
як розпорядження нотаріуса про стяг-
нення заборгованості чи витребування 
майна; як нотаріальний акт-документ, що 
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має виконавчу силу, та як окрема нотарі-
альна дія [14, с. 91]. Можемо погодитися 
із науковцем, що здійснення виконавчого 
напису є самостійним способом захисту 
сімейних прав та інтересів.

15 лютого 2022 року Верховною Радою 
України прийнято за основу проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удоско-
налення регулювання нотаріальної діяль-
ності» (№ 5644 від 10.06.2021 р.), яким 
передбачається наділення правом здійс-
нювати вчинення реєстрації такого акту 
цивільного стану, як розірвання шлюбу 
поряд із органами державної реєстрації 
актів цивільного стану також нотаріусів 
(зважаючи на повномасштабне збройне 
вторгнення російської федерації, яке роз-
почалося 9 днів потому, Верховна Рада 
України ще не повернулася до розгляду 
даного проекту Закону України через 
наявність інших термінових проектів, 
пов’язаних із реакцією на війну). Даним 
законопроектом запропоновано надати 
нотаріусам право здійснювати відповідні 
реєстраційні дії не тільки щодо подружжя, 
яке не має дітей, а й щодо подружжя, 
яке має дітей, за відсутності спору щодо 
умов здійснення виховання дитини (таким 
чином суд здійснюватиме розірвання 
шлюбу лише у випадку, якщо з ініціативою 
розірвання шлюбу звертатиметься лише 
один із подружжя). Зазначено, що шлюб 
між подружжям, яке має дітей, розрива-
ється органом державної реєстрації актів 
цивільного стану, нотаріусом виключно за 
наявності нотаріально посвідченого дого-
вору про визначення місця проживання 
дітей, участі у забезпеченні створення 
умов для їх життя, яку братиме той з бать-
ків, хто буде проживати окремо, умов 
здійснення ним права на особисте вихо-
вання, утримання дітей, розмір аліментів 
та додаткових витрат на дитину [18].

В цілому дана ідея є достатньо «мод-
ною» тенденцією нашого часу, оскільки в 
багатьох європейських державах в останні 
роки також відповідні функції передаються 
від судових та муніципальних органів 
нотаріусам. Зокрема, з 2015 року нотарі-
уси Іспанії мають право здійснювати розі-
рвання шлюбу за заявою обох з подружжя, 
за відсутності між ними спорів щодо умов 

розірвання шлюбу, а також за відсутності 
неповнолітніх дітей та дітей, які знахо-
дяться на утриманні (а також право здійс-
нювати реєстрацію укладення шлюб); у 
Франції таке право нотаріуси отримали 
2017 року навіть щодо подружжя, які 
мають дітей (судовий порядок розірвання 
шлюбу за французьким законодавством 
залишається обов’язковим лише у разі 
наявності спору між подружжям; бажання 
неповнолітньої дитини висловити свою 
думку щодо розірвання шлюбу її батьків 
у суді; розірвання шлюбу за участю іно-
земних громадян) [19, с. 86]. Відповідно 
до Цивільного закону Латвійської респу-
бліки з 2010 року шлюб може бути розі-
рвано судом або нотаріусом, причому 
нотаріус може розірвати шлюб, якщо оби-
два з подружжя погоджуються розірвати 
шлюб і подали відповідну заяву; ст. 77 
Цивільного закону передбачає обов’яз-
кове подання угоди подружжя про вихо-
вання спільної неповнолітньої дитини, 
реалізацію права на спілкування з дити-
ною, її утримання та про розподіл подруж-
нього майна [20]. Аналогічні положення 
містяться й в естонському законодавстві з 
2014 року, однак подружжя, яке має дітей 
має право укласти угоду щодо здійснення 
батьківських прав щодо дитини, однак не 
зобов’язана це зробити [21]. Із суміжних 
з Україною європейських держав реєстра-
цію розірвання шлюбу нотаріусом запро-
вадила Молдова, яка хоча і не є членом 
Європейського Союзу, однак все ж перед-
бачила відповідний порядок у ст. 35 свого 
Сімейного кодексу [22] та ст. 41 Закону 
«Про нотаріальну процедуру» [23]. 
У останньому зазначено, що заяву про 
розірвання шлюбу за згодою подружжя 
може бути передана будь-якому нотаріусу 
на підставі згоди подружжя та у присутно-
сті подружжя або в присутності одного з 
подружжя. Заява подружжя повинна міс-
тити положення про спосіб участі батьків 
в вихованні дитини, утримання неповно-
літніх дітей, встановлення їхнього місця 
проживання, оплату утримання чоловіка 
чи спільне використання спільного майна, 
набутого в період шлюбу [23]. 

У науковій літературі розірвання 
шлюбу часто визнається способом захи-
сту прав подружжя [24, с. 130; 25, с. 185; 
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26, с. 123]. А отже, за умов прийняття 
законопроекту № 5644, можемо гово-
рити про отримання нотаріусом можли-
вості застосовувати такий спосіб захи-
сту прав подружжя як розірвання шлюбу  
(а зважаючи на те, що прийняттю відповід-
ного рішення передує укладення договору 
про визначення місця проживання дітей, 
участі у забезпеченні створення умов для 
їх життя, яку братиме той з батьків, хто 
буде проживати окремо, умов здійснення 
ним права на особисте виховання, утри-
мання дітей, розмір аліментів та додатко-
вих витрат на дитину, то і захисту прав 
спільної дитини подружжя).

Що стосується віднесення до способів 
захисту сімейних прав та інтересів також 
нотаріальне посвідчення сімейних догово-
рів, то як вірно зазначає М. М. Дякович, 
діяльність нотаріуса у сфері захисту прав 
та законних інтересів осіб, які звертаються 
за посвідченням різного роду правочинів, 
реалізується через створення такого пра-
вочину (договору), який би передбачав 
механізм правових гарантій; передбаче-
ний механізм правових гарантій виключає 
можливість різного роду порушень прав 
осіб, які укладають такий правочин, третіх 
осіб та не допускає порушень з їх сторони 
[27, с. 103]. А тому посвідчення договорів, 
що укладаються учасниками сімейних від-
носин, в тому числі шлюбного договору, є 
способом захисту сімейних прав та інтере-
сів подружжя, що має превентивну мету.

Взагалі, як зазначають В. М. Марч-
кенко, Н. В. Саутенко, М. С. Долинська 
та Н. Паламарчук, способами захисту 
нотаріусом прав фізичних та юридичних 
осіб є вчинення таких нотаріальних дій: 
накладення нотаріусами заборони щодо 
відчуження нерухомого майна (майнових 
прав на нерухоме майно) та транспорт-
них засобів, що підлягають державній 
реєстрації; прийняття на зберігання доку-
ментів; посвідчення фактів, що фізична 
чи юридична особа с виконавцем запо-
віту, та фактів, що особа є живою, пере-
бування фізичної особи в певному місці, 
часу пред’явлення документів; прийняття 
нотаріусами на депозит грошових сум та 
цінних паперів; вжиття нотаріусами захо-
дів щодо охорони спадкового майна, що по 
суті сприяють захисту нотаріусами цивіль-

них прав громадян та юридичних осіб; 
опис майна фізичної особи, яка визнана 
безвісно відсутньою або місцеперебування 
якої невідоме; засвідчення правильності 
копій (фотокопій) документів і виписок 
із них; засвідчення справжності підпису 
на документах; засвідчення правильності 
перекладу документів з однієї мови іншою 
[9, с. 165; 28, с. 193-194; 29, с. 116-117]. 
Таким чином, робиться в певній частині 
вірний висновок, що вчинення всіх видів 
нотаріальних дій, передбачених ст. 34 
Закону України «Про нотаріат», варто від-
нести до нотаріальних способів захисту 
цивільних прав та інтересів фізичних та 
юридичних осіб, для яких вчиняться такі 
нотаріальні дії. В той же час, якщо гово-
рити про захист сімейних прав та інтере-
сів, то такими способами мають бути ті 
нотаріальні дії, якими здійснюється якщо 
не захист порушеного, визнання оспорю-
ваного права, то як мінімум попередження 
можливого виникнення права учасника 
сімейних відносин. Такими нотаріальними 
діями, крім посвідчення сімейних догово-
рів, є також засвідчення згоди учасника 
сімейних відносин на вчинення іншим 
певних дій правового характеру (напри-
клад, згода на усиновлення дитини іншим 
з подружжя; аналогічна згода на усинов-
лення, що дається батьками дитини; укла-
дення одним із подружжя договорів щодо 
нерухомого або цінного майна або про 
поділ чи виділ нерухомого майна; згода 
батьків на укладення неповнолітньою 
дитиною шлюбного договору; згода одного 
з батьків на укладення іншим правочинів 
щодо транспортних засобів та нерухомого 
майна малолітньої дитини) чи засвідчує 
участь у сімейних відносинах від імені 
іншого учасника (наприклад, засвідчення 
заяви одного з подружжя про розірвання 
шлюбу від імені іншого подружжя, який з 
поважних причин не може подати заяву до 
органу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану; аналогічно – подача заяви про 
реєстрацію шлюбу або про визнання бать-
ківства представником); накладення забо-
рони відчуження батьками майна дитини 
за зверненням органу опіки та піклування 
з підстав, передбачених ч. 5 ст. 177 СК 
України. Зазначені нотаріальні дії напряму 
випливають із положень сімейного зако-
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нодавства і спрямовані на попередження 
порушення прав учасників сімейних від-
носин з боку інших учасників, які в силу 
свого становища мають відповідні можли-
вості. 

Висновки і пропозиції. На підставі 
вище викладеного наукового дослідження, 
можемо визначити, що основними спосо-
бами захисту сімейних прав та інтересів 
нотаріусом є вчинення виконавчого напису 
на сімейних договорах, передусім які міс-
тять зобов’язання сторін щодо надання 
утримання у сімейному праві; засвід-
чення згоди учасника сімейних відносин 
на вчинення іншим певних дій правового 
характеру чи засвідчує участь у сімей-
них відносинах від імені іншого учасника; 
накладення заборони відчуження бать-
ками майна дитини за зверненням органу 
опіки та піклування з підстав, передбаче-
них ч. 5 ст. 177 СК України, а після при-
йняття законопроекту № 5644 – також 
здійснення розірвання шлюбу у випадках, 
коли розірвання шлюбу за рішенням суду 
не є обов’язковим. Зазначені нотаріальні 
дії напряму випливають із положень сімей-
ного законодавства, однак лише вчинення 
виконавчого напису спрямоване на при-
пинення порушення сімейного права, інші 
способи, які застосовуються нотаріусами 
спрямовані на попередження порушення 
прав учасників сімейних відносин з боку 
інших учасників, які в силу свого стано-
вища мають відповідні можливості. 
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Havrik R. Executing of some legal actions by the notary in the system of methods 
of protecting family rights and interests

In the scientific article, the author conducted a scientific study of the content of individual 
methods of protection of family rights and interests by notaries. The author notes that in 
family legislation, an exhaustive list of ways to protect family rights and interests by a 
notary is not directly defined, but a number of other legal actions can be clearly defined, 
aimed at the protection of family rights, which are performed by notaries, such as the 
notarization of contracts and the imposition of a ban on the alienation of a child's property. 
The author determined that in the scientific literature it is proposed to recognize as methods 
of protection of family rights and interests by notaries only the execution of an executive 
inscription by a notary, or all notarial actions, affecting the rights of family members. On 
the basis of the conducted research, the author came to the conclusion that the main ways 
of protecting family rights and interests by a notary are the execution of an executive 
inscription on family contracts, which primarily contain obligations of the parties to provide 
maintenance in family law; certification of the consent of a participant in family relations to 
commit certain legal actions to others (for example, consent to the adoption of a child by 
another spouse; similar consent to adoption given by the child's parents; the consent of one 
of the parents to the conclusion of other transactions regarding vehicles and real estate of a 
minor child) or certifies participation in family relations on behalf of the other participant (for 
example, certification of the application of one of the spouses on the dissolution of marriage 
on behalf of the other spouse, who, for valid reasons, cannot submit an application to the 
state registration body of acts of civil status); imposition of a ban on the alienation of the 
child's property by the parents at the request of the body of guardianship and guardianship 
on the grounds provided for in Part 5 of Art. 177 of the Civil Code of Ukraine, and after the 
adoption of the draft law No. 5644 - also the dissolution of marriage in cases, when divorce 
by court decision is not mandatory. The specified notarial actions directly follow from the 
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provisions of family legislation, however, only the execution of an executive writ is aimed 
at stopping the violation of family law, other methods, which are applied by notaries are 
aimed at preventing the violation of the rights of participants in family relations by other 
participants who, by virtue of their position, have the appropriate opportunities.

Key words: protection of family rights and interests, execution of an executive inscription, 
notarial certificate of the contract, notary, members of family relationships.
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CИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 
НА ПРИКЛАДІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ В ПЕРІОД ДІЇ 
В УКРАЇНІ ВОЄННОГО СТАНУ

Здійснено аналіз стану забезпечення територіальної оборони як суб’єкта невід’ємної 
складової оборони держави та національної безпеки України. Проаналізовано стан реа-
лізації закупівель товарів, робіт та послуг для національної безпеки і оборони України, 
а саме територіальної оборони, в контексті сучасних подій в державі. 

Збройна агресія Російської Федерації має прямий та опосередкований влив на соці-
ально-економічне становище України, оскільки з одного боку дії Російської Федерації 
спричиняють руйнування, в тому числі об’єктів промисловості, що негативно вливає 
на економіку України, а з іншого боку в України виникають нові потреби, що необхідно 
забезпечувати, зокрема у сфері безпеки і оборони, а саме, які гарантують спроможність 
держави протистояти збройній агресії, захищати свою країну, людей та території, тобто 
повноцінно реалізовувати оборонну здатність. Завдяки цій здатності країна може бути 
впевнена, що навіть попри зовнішню агресію вона зможе себе захистити.

Наразі, Україна знаходиться в умовах, коли рівень її обороноздатності напряму впли-
ває на життя та здоров’я її громадян, на цілісність інфраструктури та загалом на збе-
реження України як незалежної та суверенної держави. На сьогодні можна виокремити 
три шляхи забезпечення обороноздатності України: оборонні закупівлі; міжнародна вій-
ськова допомога; волонтерська, благодійна допомога.

В даній статті пропонуємо розглянути забезпечення національної безпеки і оборони 
України саме шляхом здійснення закупівель на прикладі матеріального забезпечення 
територіальної оборони як відносно нового інституту у сфері оборони України.

Для написання цієї статті були поставлені такі завдання: дослідити стан функціону-
вання територіальної оборони в умовах дії воєнного стану в Україні, забезпечення потреб 
територіальної оборони органами місцевого самоврядування та можливості здійснення 
оборонних закупівель товарів, робіт чи послуг в сучасних умовах, а саме збройної агресії 
Російської Федерації та введенням внаслідок цього воєнного стану на території України.

Ключові слова: територіальна оборона, обороноздатність, закупівля, оборонна 
закупівлі, органи місцевого самоврядування.

Постановка проблеми. В будь-який 
момент існування держави, її обороноз-
датність є одним з найголовніших аспек-
тів, що зумовлюють функціонування дер-
жави, цілісності її території, суверенітету, 
населення. Однак обороноздатність це не 

благо, яке просто існує та є невразливим 
явищем, оскільки на обороноздатність 
впливає дуже багато факторів: 

• Державна економічна політика кра-
їни. Тобто наскільки підвищення безпеки 
держави є пріоритетним в парадигмі інших 
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потреб держави, чи розроблені цільові 
програми, інструменти та інші засоби  
державного впливу, які спрямовані на її 
посилення.

• Державний бюджет країни. Тобто 
загальний обсяг державних асигнувань, 
які держава виділяє на реалізацію завдань 
з підтримання належного рівня обороноз-
датності, чи достатньо виділених коштів 
для потреб національної безпеки і обо-
рони.

• Розвиненість промисловості країни. 
Якщо країна має власний військово-про-
мисловий комплекс, що забезпечує вій-
ськові потреби держави, шляхом вироб-
ництва озброєння та деталей до нього, то 
це значно полегшує забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони. 

• Зовнішньополітична стратегія дер-
жави та потенційна загроза збройних 
конфліктів. Тобто врахування рівня 
дипломатичних стосунків, що вибудувані 
державою, існування спірних питань з 
іншими країнами, в тому числі сусідніми, 
тощо, оскільки якщо брати до уваги всі 
ці чинники, то можна спрогнозувати ймо-
вірність можливого нападу на державу 
чи окремі її території, та оцінити чи має 
держава потенційно вразливу або слабку 
обороноздатність. 

Обороноздатність держави – це здат-
ність держави до захисту у разі збройної 
агресії або збройного конфлікту. Вона 
складається з матеріальних і духовних 
елементів та є сукупністю воєнного, еко-
номічного, соціального та морально-по-
літичного потенціалу у сфері оборони та 
належних умов для його реалізації [1].

Мета. Метою даної статті є висвітлення 
стану матеріального забезпечення потреб 
територіальної оборони в умовах воєнного 
стану в Україні, механізмів здійснення 
закупівель товарів, робіт і послуг, в тому 
числі оборонного призначення, для забез-
печення потреб сектору оборони, на при-
кладі територіальної оборони. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Питанням визначення ролі 
територіальної оборони у сфери оборо-
ноздатності держави займалися Ліпкан 
В.А., Говоруха В.В., Косевцов В.О. Однак 
стан забезпечення територіальної обо-
рони все ще залишається не розглянутим 

комплексно і деякі його елементи залиша-
ються поза увагою науковців.

Виклад основного матеріалу. Відпо-
відно до визначення А. В. Ліпкана, націо-
нальна безпека – це сукупність офіційно 
прийнятих поглядів на цілі і державну 
стратегію в області забезпечення безпеки 
особистості, суспільства і держави від 
зовнішніх і внутрішніх загроз політичного, 
економічного, соціального, військового, 
техногенного, екологічного, інформацій-
ного та іншого характеру з урахуванням 
наявних ресурсів і можливостей [2, ст. 5]. 
Обороноздатність є одним з елементів 
національної безпеки держави, оскільки 
задовольняє потреби нації, необхідні для 
її самозбереження, а також в захисті від 
загроз військового характеру.

Загалом підтримання достатнього рівня 
забезпеченості потреб сектору безпеки 
і оборони держави країни належить до 
державних функцій, що реалізується 
через низку спеціальних суб’єктів. Такими 
суб’єктами є, зокрема: Кабінет Міністрів 
України (його повноваження у сфері обо-
ронних закупівель визначені в статті 4 
Закону України «Про оборонні закупівлі» 
від 17.07.2020 № 808-IX (далі за тек-
стом – Закон України «Про оборонні заку-
півлі») [3], відповідно до пункту 2 поста-
нови Кабінету Міністрів України «Питання 
оборонних закупівель» від 03.03.2021 р. 
№ 363 Міністерство з питань стратегічних 
галузей промисловості визначено голов-
ним органом у сфері планування обо-
ронних закупівель, Міністерство оборони 
визначено головним органом у сфері 
здійснення оборонних закупівель, Мініс-
терство внутрішніх справ, Міністерство 
розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства, Міністерство юстиції, Мініс-
терство з питань стратегічних галузей про-
мисловості, Державну службу з надзви-
чайних ситуацій, Службу безпеки, Службу 
зовнішньої розвідки, Державне космічне 
агентство, Адміністрацію Державної при-
кордонної служби, Адміністрацію Держав-
ної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації, Головне управління розвідки 
Міністерства оборони, Управління держав-
ної охорони, Національне антикорупційне 
бюро, Національну гвардію, Національну 
поліцію, Державну спеціальну службу 
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транспорту, Державне бюро розслідувань, 
Державну судову адміністрацію визначено 
державними замовниками у сфері оборони 
[4] та інші органи, військові формування, 
утворені відповідно до законів України. 

Система державних оборонних закупі-
вель щорічно формується як пакет доку-
ментів, що узгоджується з Міністерством 
фінансів України і Міністерством юстиції 
України, схвалюється Радою національної 
безпеки і оборони та затверджується Кабі-
нетом Міністрів України після погодження 
Комітетом з питань національної безпеки, 
оборони та розвідки Верховної Ради Укра-
їни вже після затвердження Державного 
бюджету України. Слід підкреслити, що 
оборонне планування в Україні прово-
диться циклічно за програмно-цільо-
вим методом і процедурно здійснюється 
методом паралельності у роботі суб’єктів 
планування, воно поділяється на довго-, 
середньо– та короткострокове, на що вже 
зверталась увага. Під час планування 
та фінансування процесів розвитку ЗСУ 
функціонують паралельно дві системи: 
оборонне планування та бюджетування 
або фінансово-економічне забезпечення 
Збройних Сил України [5].

На сьогодні, коли оборона держави є 
першочерговим та пріоритетним завдан-
ням, закупівлі товарів, робіт та послуг 
для сфери оборони можуть здійснювати й 
інші суб’єкти державного та недержавного 
сектору економіки, в тому числі бюджетні 
установи, що забезпечують потреби дер-
жави чи органів місцевого самовряду-
вання. 

Збройна агресія Російської Федерації 
зумовила виникнення потреби в створенні 
додаткових механізмів захисту держави, 
одним із таких засобів є територіальна 
оборона – система загальнодержавних, 
воєнних і спеціальних заходів, що здій-
снюються у мирний час та в особливий 
період з метою протидії воєнним загрозам, 
а також для надання допомоги у захисті 
населення, територій, навколишнього 
природного середовища та майна від над-
звичайних ситуацій [6]. 

Реалізацію функцій територіальної обо-
рони можна поділити на 2 види:

– територіальна оборона Збройних 
Сил України (далі за текстом – ТрО ЗСУ), 

добровольці якої на законних підста-
вах впродовж останніх п’яти років та на 
добровільній основі зараховані до про-
ходження служби у складі добровольчого 
формування Сил територіальної оборони 
Збройних Сил України;

– добровольче формування територі-
альної громади (далі – за текстом ДФТГ), 
добровольці якого складають воєнізова-
ний підрозділ, сформований на добро-
вільній основі з громадян України, які 
проживають у межах території відповідної 
територіальної громади, який призначе-
ний для участі у підготовці та виконанні 
завдань територіальної оборони [6].

Внаслідок постійних, послідовних та 
масштабних збройних атак Російської 
Федерації виникла нагальна потреба у 
створенні таких формувань по всім облас-
тям України. На думку О. В. Нестеренка 
територіальна оборона є одним із найбільш 
важливих в контексті забезпечення наці-
ональної безпеки України, адже в рамках 
саме цієї сфери передбачено виявлення, 
запобігання та протидія специфічним за 
своєю суттю загрозам, наприклад, розві-
дувально-підривній діяльності диверсій-
них підрозділів, порушенням правового 
режиму захисту державного кордону та 
іншим, обумовлених сучасним вектором 
територіальної оборони [7]. 

Відповідно до ст. 8 Закону України 
«Про основи національного спротиву» від 
16.07.2021 № 1702-IX, військові частини 
ТрО ЗСУ утворюються та функціонують: 
1) у кожній зоні територіальної оборони 
та додатково в кожному місті, чисельність 
населення якого перевищує 900 тисяч 
мешканців, як бригади Сил територіаль-
ної оборони Збройних Сил України; 2) у 
кожному районі територіальної оборони 
та додатково в кожному адміністратив-
ному центрі області як батальйони Сил 
територіальної оборони Збройних Сил 
України. У зонах територіальної оборони, 
чисельність населення яких перевищує 
2400000 мешканців, можуть утворюва-
тися та функціонувати додаткові військові 
частини (підрозділи) Сил територіальної 
оборони Збройних Сил України. Етапи і 
порядок створення та розвитку Сил тери-
торіальної оборони Збройних Сил Укра-
їни визначаються Головнокомандувачем 
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Збройних Сил України. ДФТГ утворюються 
з урахуванням ресурсних та людських 
можливостей відповідних територіальних 
громад. Загальна кількість та місця розта-
шування добровольчих формувань тери-
торіальних громад визначаються Коман-
дуванням Сил територіальної оборони 
Збройних Сил України за участю відпо-
відних сільських, селищних, міських рад 
та затверджуються Головнокомандувачем 
Збройних Сил України. Порядок утво-
рення, комплектування, функціонування, 
підстави та порядок розформування 
добровольчих формувань територіальних 
громад визначаються Положенням про 
добровольчі формування територіальних 
громад, яке затверджується Кабінетом 
Міністрів України. Діяльність доброволь-
чих формувань територіальних громад 
здійснюється під безпосереднім керів-
ництвом і контролем командира військо-
вої частини Сил територіальної оборони 
Збройних Сил України за територіальним 
принципом [6]. 

Що стосується матеріального забезпе-
чення, то відповідно до ст. 23 Закону Укра-
їни «Про основи національного спротиву» 
від 16.07.2021 № 1702-IX, фінансування 
та матеріально-технічне забезпечення 
національного спротиву здійснюються 
за рахунок і в межах коштів Державного 
бюджету України, місцевих бюджетів, а 
також з інших не заборонених законодав-
ством України джерел. Видатки на здійс-
нення та забезпечення заходів з органі-
зації, підготовки, підтримання та ведення 
руху опору належать до таємних видатків 
Державного бюджету України, які виділя-
ються Міністерству оборони України окре-
мим напрямом на утримання Сил спеці-
альних операцій Збройних Сил України. 
Забезпечення добровольчих формувань 
територіальних громад індивідуальною 
штатною зброєю та боєприпасами до неї 
здійснюється в загальній системі забез-
печення Збройних Сил України. Забезпе-
чення добровольчих формувань Сил тери-
торіальної оборони Збройних Сил України 
іншими видами озброєння і боєприпа-
сами до них здійснюється за рішенням 
Головнокомандувача Збройних Сил Укра-
їни. Закупівлі товарів, робіт і послуг для 
забезпечення потреб руху опору станов-

лять державну таємницю і здійснюються 
за процедурами, встановленими законом 
для оборонних закупівель [6].

Згідно пункту 21 частини 1 статті 1 
Закону України «Про оборонні закупівлі» 
оборонні закупівлі – це здійснення дер-
жавним замовником закупівель товарів, 
робіт і послуг, призначених для виконання 
державних програм у сферах національної 
безпеки і оборони, а також інших товарів, 
робіт і послуг для гарантованого забезпе-
чення потреб безпеки і оборони [1].

Умовно потреби для сектору оборони, в 
тому числі для потреб територіальної обо-
рони, можна поділити на 2 види:

1) потреба у товарах, роботах та послу-
гах, які безпосередньо впливають на 
обороноздатність (наприклад, закупівля 
озброєння, боєприпасів, ремонт оборон-
ної критичної інфраструктури);

2) потреба у товарах, роботах та послу-
гах, які опосередковано є потребами обо-
рони (наприклад, закупівля форми, паль-
ного, господарчих товарів).

Забезпечення першої потреби терито-
ріальної оборони реалізує Міністерство 
оборони України. На сьогодні, в період 
дії військового стану, оборонні закупівлі 
є державною таємницею, тому відкриті 
дані, що могли б висвітлити питання 
здійснення таких закупівель для забез-
печення зазначеної першої потреби від-
сутні. Що ж стосується забезпечення дру-
гої потреби територіальної оборони, то 
вона найчастіше здійснюється органами 
місцевого самоврядування відповідних 
територіальних одиниць, в яких створені 
ТрО ЗСУ та ДФТГ. Саме ці органи покли-
кані проводити закупівлі для задоволення 
потреб, що виникають під час діяльності 
ТрО ЗСУ та ДФТГ. З метою чіткого роз-
межування видатків та кредитування за 
головними розпорядниками коштів міс-
цевого бюджету, Міністерством фінансів 
України наказом від 20.09.2017 № 793 
«Про затвердження складових Програм-
ної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету» затверджено Типову 
програмну класифікацію видатків та кре-
дитування місцевого бюджету. Коди про-
грамної класифікації видатків та кредиту-
вання місцевих бюджетів конкретизують 
напрями використання коштів відповідно 
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до функцій, з виконанням яких пов’я-
зані видатки бюджету. Для відображення 
видатків на реалізацію програм і заходів 
із організації та діяльності територіальної 
оборони передбачено код 8240 «Заходи 
та роботи з територіальної оборони» [8].

Загалом, повномасштабне вторгнення 
Російської Федерації внесло свої корективи 
і в систему публічних закупівель, оскільки 
наразі всі замовники, що передбачені 
Законом України «Про публічні закупівлі» 
від 25.12.2015 р. № 922-VІІІ (далі за тек-
стом – Закон України «Про публічні заку-
півлі»), до яких відносяться органи міс-
цевого самоврядування (відповідно до 
пункту 1 частини 1 статті 2 Закону Укра-
їни «Про публічні закупівлі»), опинилися 
в умовах, коли на проведення закупівель, 
дотримання строків немає ані часу, ані 
можливості, тому з урахуванням проблем 
у здійсненні закупівель, 28.02.2022 р. 
Кабінетом Міністрів України було винесено 
Постанову «Про деякі питання здійс-
нення оборонних та публічних закупівель 
товарів, робіт і послуг в умовах воєнного 
стану» № 169 (далі за текстом – Постанова 
№ 169), що дозволяє замовникам, визна-
ченим частиною дев’ятою статті 3 Закону 
України «Про публічні закупівлі»/держав-
ним замовникам у сфері оборони здійсню-
вати публічні/оборонні закупівлі товарів, 
робіт і послуг без застосування процедур 
закупівель/спрощених закупівель, визна-
чених Законами України «Про публічні 
закупівлі» та «Про оборонні закупівлі», а 
іншим замовникам, що визначені Законом 
України «Про публічні закупівлі» – із вико-
ристанням електронного каталогу та/або 
порядку проведення спрощених закупі-
вель [9]. Тобто органи місцевого самовря-
дування у разі придбання товарів, робіт чи 
послуг для забезпечення територіальної 
оборони, на суму що дорівнює або переви-
щує 50 тисяч гривень можуть: 

– здійснювати закупівлі згідно поло-
жень Закону України «Про публічні заку-
півлі» шляхом проведення спрощених 
закупівель та процедур закупівель, або 

– проводити спрощені закупівлі або 
використовувати електронний каталог, 
без урахування вартісних обмежень, що 
встановлені в статті 3 Закону України 
«Про публічні закупівлі». 

Крім того, абзац третій підпункту 1 пункту 1 
Постанови № 169 передбачає винятки, коли 
придбання товарів, робіт і послуг, вартість 
яких становить або перевищує 50 тисяч 
гривень, може здійснюватися без засто-
сування порядку проведення спрощених 
закупівель та/або електронного каталогу, 
серед цих винятків можна виокремити такі, 
що найбільш часто можуть бути застосовані 
органами місцевого самоврядування для 
здійснення закупівель для потреб територі-
альної оборони, а саме:

– інформація, що повинна бути опри-
люднена в оголошенні про проведення 
спрощеної закупівлі, належить до інфор-
мації з обмеженим доступом або її роз-
голошення під час дії правового режиму 
воєнного стану може нести загрозу наці-
ональній безпеці та/або громадській без-
пеці і порядку;

– замовник перебуває в районі прове-
дення воєнних (бойових) дій на момент 
прийняття рішення про здійснення заку-
півлі або її здійснення;

– відсутня технічна можливість викори-
стання електронної системи закупівель, 
яка повинна бути документально підтвер-
джена замовником;

– існує нагальна потреба у здійсненні 
закупівлі у зв’язку із виникненням об’єк-
тивних обставин, що унеможливлюють 
дотримання замовником строків для про-
ведення спрощеної закупівлі або викори-
стання електронного каталогу [9].

Що стосується придбання товарів, робіт 
та послуг вартістю до 50 тисяч гривень, 
то замовники можуть здійснювати їх від-
повідно до Закону України «Про публічні 
закупівлі», або відповідно до Постанови 
№ 169, а саме: без використання елек-
тронної системи закупівель, з обов’язко-
вим дотриманням принципів здійснення 
публічних закупівель, не внесенням 
інформації про таку закупівлю до річного 
плану та не оприлюднення в електронній 
системі закупівель звіту про договір про 
закупівлю, укладений без використання 
електронної системи закупівель.

Наразі обрання механізму здійснення 
закупівель залежить від рішення замов-
ника та обставин, в яких він перебуває, 
як-от, місцезнаходження, наявність тери-
торіальної оборони у відповідному регіоні, 
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наближеність до місця проведення бойо-
вих дій, тощо. Станом на 24.04.2022 р. 
в електронній системі публічних закупі-
вель Prozorro за ключовою фразою «для 
потреб територіальної оборони» зна-
ходиться 173 закупівлі: Вінницька – 8; 
Волинська – 12; Дніпропетровська – 1; 
Донецька – 6; Житомирська – 2; Закар-
патська – 3; Запорізька – 0; Івано-Фран-
ківська – 10; Київська – 47; Кіровоград-
ська – 0, Луганська – 0; Львівська – 6; 
Миколаївська – 0; Одеська – 4; Полтав-
ська – 36; Рівненська – 5; Сумська – 1; 
Тернопільська – 0; Харківська – 0; Херсон-
ська – 0; Хмельницька – 1; Черкаська – 1; 
Чернівецька – 30; Чернігівська – 0; Авто-
номна Республіка Крим – 0.

Потреби територіальної оборони, які 
забезпечують органи місцевого самовряду-
вання різняться, однак їх можна поділити 
на декілька категорій, відтак найпоширені-
шими є закупівлі господарських товарів та 
різного роду обладнання (наприклад, крі-
пильні деталі для облаштування бліндажів 
та фортифікаційних споруд, ліхтарі, акуму-
лятори), а також паливно-мастильних мате-
ріалів (бензин, дизельне паливо, олива). 
Також варто зазначити, що такі закупівлі 
найчастіше здійснюються без застосування 
електронної системи закупівель задля їх 
проведення в найкоротші строки, адже 
наразі пріоритетним є не забезпечення 
прозорості укладання договорів, а як найш-
видше та найбільш цілісне задоволення 
потреб територіальної оборони України.

Висновки. Отже, вагомим компонен-
том забезпечення обороноздатності Укра-

їни є здійснення оборонних закупівель для 
забезпечення потреб територіальної обо-
рони як відносно нового інституту в сфері 
оборони України. Такі оборонні закупівлі 
є врегульованими чинним законодавством 
України та мають свій спеціальний меха-
нізм, специфіку та певні особливості реа-
лізації, однак в умовах сьогодення такі 
закупівлі не забезпечують прозорість їх 
здійснення та дотримання принципів заку-
півель.
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Hurak L. The system for ensuring national security and defense of Ukraine 
through procurement on the example of territorial defense in the period of marital 
state in Ukraine

An analysis of the state of ensuring territorial defense as a subject of an integral 
component of the state defense and national security of Ukraine was carried out. The state of 
procurement of goods, works and services for the national security and defense of Ukraine, 
namely territorial defense, in the context of current events in the country, is analyzed.

The armed aggression of the Russian Federation has a direct and indirect effect on 
the socio-economic situation of Ukraine, because on one side, the actions of the Russian 
Federation cause destruction, including industrial facilities, which negatively affects the 
economy of Ukraine, and on the other side, new needs arise in Ukraine , which must be 
ensured, in particular in the field of security and defense, namely, which guarantee the 
state’s ability to resist armed aggression, to protect its country, people and territories, that 
is, to fully implement its defense capability. Thanks to this ability, the country can be sure 
that it will be able to defend itself even in the face of external aggression.

Currently, Ukraine is in conditions where the level of its defense capability directly affects 
the life and health of its citizens, the integrity of the infrastructure and, in general, the 
preservation of Ukraine as an independent and sovereign state. Today, three ways of ensuring 
Ukraine’s defense capability can be singled out: defense procurement; international military 
aid; voluntary, charitable assistance.

In this article, we propose to consider the provision of national security and defense of 
Ukraine through procurement, using the example of material provision of territorial defense 
as a relatively new institution in the sphere of defense of Ukraine.

To write this article, the following tasks were set: to investigate the functioning of territorial 
defense under the conditions of martial law in Ukraine, provision of territorial defense needs 
by local self-government bodies and the possibility of defense procurement of goods, works 
or services in modern conditions, namely armed aggression of the Russian Federation and 
introduction as a result of this state of war on the territory of Ukraine.

Key words: territorial defense, defense capability, procurement, defense procurement, 
local government.
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МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 
У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

У статті розглянуто особливості мотивації трудової діяльності персоналу у зарубіжних 
країнах та можливості впровадження сучасних форм мотивації і стимулювання праці, які 
нині використовують іноземні компанії, в Україні. Проблематику мотивації трудової діяль-
ності персоналу вважають актуальною, її систематично вивчають та досліджують. У біль-
шості країн Західної Європи, США та Японії мотиваційні системи управління персоналом 
набули великого значення, демонструють не лише економічний ефект від застосування 
прогресивних методик у механізмі мотивації праці, а й зростання рівня соціального роз-
витку суспільства, та працівників зокрема, і тому можуть успішно застосовуватися укра-
їнськими підприємствами. Оскільки, нині вітчизняні державні та приватні підприємства 
на практиці відчули, що розвиток і успіх ринкових відносин неможливий без пошуку 
нових сучасних форм мотивації і стимулювання праці, які нині використовують іноземні 
компанії. Зроблено висновок, що обґрунтована імплементація дієвих інструментів моти-
вації праці, розроблених успішними підприємствами, призведе до досягнення високопро-
дуктивної трудової діяльності працівників на підприємствах та зростання ефективності 
використання людських ресурсів; вирішить проблему залучення висококваліфікованих 
фахівців, здатних забезпечити прийняття та реалізацію вірних ринкових рішень; сприя-
тиме зниженню плинності кадрів та формуванню позитивного морально-психологiчного 
клімату, коли кожен працівник відчуває себе невід’ємною і важливою частиною всього 
колективу. Вважаємо зарубіжний досвід повинен стати не лише основою для побудови 
власних високоефективних систем мотивації персоналу, а й прикладом для наслідування 
та орієнтиром у динаміці розвитку. Адже мотивація праці є основним елементом меха-
нізму використання персоналу на підприємстві та чинником формування соціального 
клімату країни, від ефективності мотивації праці залежить не тільки результати праці 
працівників, а й досягнення цілей підприємства в цілому. Використання ж ефективної 
мотиваційної моделі на підприємстві забезпечить зацікавленість працівників у підвищенні 
продуктивності праці, повній реалізації свого творчого потенціалу.

Ключові слова: зарубіжний досвід, працівник, роботодавець, держава, мотивація, 
трудова діяльність, імплементація.

Постановка проблема. В умовах 
сьогодення на стан вітчизняних підпри-
ємств значно впливають чинники, які 
ускладнюють процес отримання стій-
ких конкурентних переваг на ринку або 
закріплення існуючих позицій. До таких 
чинників насамперед належать складна 
ситуація в країні внаслідок військової 
агресії Російської Федерації проти Укра-

їни, нестабільність національної валюти, 
які завдають нищівного впливу динаміці 
розвитку національної економіки. Все 
це зумовлює необхідність застосування 
вітчизняними підприємствами всіх можли-
вих методів та способів стабілізації діяль-
ності з метою утримання своїх позицій на 
ринку та виживання в умовах сьогодення. 
Мотивація є одним із таких механізмів, 
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правильне застосування інструментарію 
якого сприяє підвищенню продуктивності 
трудової діяльності персоналу, що, своєю 
чергою, примножує загальну результатив-
ність діяльності підприємства та є голов-
ним елементом в активізації людського 
фактору, який не тільки створює матері-
альні передумови виробництва, а й забез-
печує їх ефективне функціонування.

Наразі державні та приватні підприєм-
ства на практиці відчули, що розвиток і 
успіх ринкових відносин неможливий без 
пошуку нових сучасних форм мотивації і 
стимулювання праці, які нині використо-
вують іноземні компанії. Оскільки світо-
вий досвід демонструє не лише економіч-
ний ефект від застосування прогресивних 
методик у механізмі мотивації праці, а й 
зростання рівня соціального розвитку 
суспільства та працівників зокрема. 
Тому обґрунтована імплементація дієвих 
інструментів мотивації праці, розроблених 
успішними підприємствами, призведе до 
досягнення високопродуктивної трудової 
діяльності працівників на підприємствах 
та зростання ефективності використання 
людських ресурсів [1, c. 72].

Аналіз останніх досліджень  
та публікацій. Окремим проблемам 
правового стимулювання присвятили 
роботи такі вчені, як С. В. Венедіктов, 
Т. О. Гуменюк, М. О. Дей, С. І. Кожушко 
Т. В. Колєсник, І. М. Луценко, О. В. Малько, 
С. В. Мирошник та ін.

Метою статті є дослідження особли-
востей мотивації трудової діяльності пер-
соналу у зарубіжних країнах та можливості 
впровадження сучасних форм мотивації і 
стимулювання праці, які нині використо-
вують іноземні компанії, в Україні.

Виклад основного матеріалу. 
У формуванні ставлення до праці роль 
трудового права проявляється: 1) в регу-
люванні зовнішніх матеріальних, соціаль-
них і психологічних умов життєдіяльності 
в процесі праці, а значною мірою – і умов 
життєдіяльності поза працею; 2) в наданні 
людині можливості вибору варіантів пове-
дінки, що значною мірою відповідають меті 
формування ставлення до праці, а також 
у зобов’язанні до такої поведінки й сти-
мулюванні її [2, с. 218]. Тому виявлення 
мотивів поведінки працівника є найваж-

ливішим завданням юридичної науки. 
Правове стимулювання повинне відпові-
дати потребам, інтересам і мотивам пра-
цівників, інакше воно не цікавитиме їх і не 
стане засобом, за допомогою якого можна 
спонукати особу до певного правомірного 
діяння. Ціль же правових стимулів полягає 
в тому, щоб визначити мотивацію (сукуп-
ність мотивів, сукупність об’єктивних і 
суб’єктивних факторів, стан особи, сукуп-
ність рушійних сил, процес спонукання, 
функцію менеджменту [3, c. 117]), спря-
мовану на соціально-активну поведінку, 
на високий результат дій, на забезпечення 
самостійності, свободи особи, на прояв-
лення ініціативи, творчості, заповзятли-
вості [4, с. 10]. У свою чергу мотивація 
персоналу виступає вагомим структурним 
елементом управління підприємством, 
покликаного стимулювати працівників 
до трудової діяльності задля досягнення 
високих результатів [5, c. 12]. Тобто, на 
поведінку учасників трудових правовідно-
син усе більший вплив справляє мотива-
ція, яка породжується під час виконання 
працівником його трудової функції, тобто 
в залежності від її змісту, умов, організа-
ції трудового процесу, режиму праці тощо. 
У наукових джерелах з трудового права 
виокремлюють такі види мотивації учас-
ників трудових правовідносин, як матері-
альна, нематеріальна, моральна й органі-
заційна [6, с. 35; 7, с. 5].

Проблематику мотивації трудової діяль-
ності працівників вважають актуальною, 
її систематично вивчають та досліджують. 
Зокрема, мотивація праці належить до 
проблем, вирішенню яких у світовій прак-
тиці завжди приділялася велика увага. 
У більшості країн Західної Європи, США 
та Японії мотиваційні системи управління 
персоналом набули великого значення, 
і вони можуть успішно застосовуватися 
українськими підприємствами [8, с. 137]. 
Тому при формуванні систем мотивації 
праці на підприємствах доцільно вико-
ристовувати вже накопичений світовою 
практикою досвід. Водночас зарубіжний 
досвід, на нашу думку, повинен стати 
не лише основою для побудови власних 
високоефективних систем мотивації пер-
соналу, а й прикладом для наслідування 
та орієнтиром у динаміці розвитку. Саме 
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впровадження зарубіжних високоефек-
тивних моделей мотивації праці дозво-
лить вітчизняним підприємствам створити 
високопродуктивний кадровий потенціал, 
який буде працювати на благо компанії. 
Оскільки, українська теорія і практика 
мотивації, як правило, завжди зводиться 
до оплати праці: підвищення рівня заро-
бітної плати, премії, доплати, пільги тощо. 
У більшості випадків такі методи є малое-
фективними. Тому при формуванні систем 
мотивації праці на підприємствах, особ-
ливо великих, доцільно використовувати 
досвід зарубіжних компаній.

Проаналізуємо коротко досвід деяких 
зарубіжних країн. Так, в основі системи 
мотивації праці у США лежить оплата 
праці. Найбільшого поширення набули 
різні модифікації погодинної оплати з 
нормованими завданнями, доповнені різ-
номанітними формами преміювання. Нині 
однією з найпоширеніших у США форм 
оплати праці як для основних, так і для 
допоміжних робітників є оплата, що поєд-
нує елементи відрядної й погодинної сис-
тем. У цьому разі денний заробіток пра-
цівника визначається як годинна тарифна 
ставка, помножена на кількість годин 
роботи. При невиконанні працівником 
денної норми в натуральному вираженні 
роботу продовжують до виконання норми. 
Ця система оплати праці не передбачає 
виплату премій, тому що, за тверджен-
ням американських економістів, ці суми 
вже закладено у високій тарифній ставці 
робітника й окладі службовця. Відмітною 
рисою розглянутої системи є простота 
нарахування заробітку й планування 
витрат на заробітну плату. Однак біль-
шість фірм як у США, так і в інших країнах 
схиляються до застосування систем, що 
поєднують оплату праці з преміюванням. 
У США широко застосовуються колективні 
системи преміювання. Так, при системі 
«Скенлон» між адміністрацією й працівни-
ками заздалегідь визначається норматив 
частки заробітної плати в загальній вар-
тості умовно чистої продукції. У разі при-
буткової роботи підприємства й утворення 
економії заробітної плати, за рахунок 
досягнутої економії створюється премі-
альний фонд, який розподіляється таким 
чином: 25 % спрямовується в резервний 

фонд для покриття можливої перевитрати 
фонду заробітної плати. Із суми, що зали-
шилась, 25 % йде на преміювання адмі-
ністрації підприємства, 75 % – на премі-
ювання робітників. Премії виплачуються 
щомісяця за результатами минулого 
місяця пропорційно трудовій участі пра-
цівника на базі основної заробітної плати. 
Наприкінці року резервний фонд пов-
ністю розподіляється між працівниками 
підприємства. Використання цієї системи 
компанією «Мідленд-Росс» дало змогу на 
тому ж устаткуванні підвищити продук-
тивність праці на 16 %, скоротити плин-
ність кадрів з 36 до 2,6 %, удвічі знизити 
кількість порушників трудової дисципліни. 
При застосуванні системи «Раккера» пре-
мії нараховуються незалежно від одер-
жання прибутку за минулий період. Пре-
міальні встановлюються в певному розмірі 
від умовно чистої продукції: при цьому 
25 % фонду резервується, а частина, що 
залишилась, розподіляється між робіт-
никами й адміністрацією. На відміну від 
«Скенлона», ця система не передбачає 
колективного обговорення розподілу пре-
мії. Гнучкості системі оплати праці нада-
ють періодичні атестації співробітників, на 
основі яких установлюється рівень оплати 
праці працівників на наступний період. 
Зарплата переглядається, як правило, у 
перший рік роботи кожні три місяці, після 
року роботи – раз на півроку або рік. На 
деяких американських підприємствах 
застосовується нова система оплати праці, 
при якій підвищення оплати залежить не 
стільки від виробітку, скільки від росту 
кваліфікації й числа освоєних професій. 
Після завершення навчання за однією 
спеціальністю робітникові нараховується 
певна кількість балів. Він може одер-
жати збільшення до зарплати, набравши 
відповідну суму балів. При встановленні 
розміру заробітної плати визначальними 
факторами є кількість освоєних «одиниць 
кваліфікації», рівень майстерності у кож-
ній з них, кваліфікація за освоєними спе-
ціальностями [9].

Аналізуючи систему мотивації праці 
Японії, вчені визначають, що порівняно 
з іншими промислово розвиненими краї-
нами система стимулювання праці в Японії 
досить гнучка. Традиційно вона будується 
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на врахуванні трьох факторів: профе-
сійної майстерності, віку й стажу роботи. 
Оклад робітника, інженера, керівника 
нижчої та середньої ланок залежно від 
цих факторів установлюється за тариф-
ною сіткою, за допомогою якої визнача-
ється умовно-постійна частина заробітної 
плати працівника як сума виплат по трьох 
розділах: за вік, за стаж роботи, за ква-
ліфікацію й майстерність, що характери-
зуються категорією й розрядом. Більшість 
японських компаній у політиці матеріаль-
ного стимулювання використовують син-
тезовані системи, що поєднують елементи 
традиційної (вікової і нової) трудової 
тарифікації працівників. У синтезованій 
системі розмір заробітної плати визнача-
ється за чотирма показниками – вік, стаж, 
професійний розряд і результативність 
праці. Вік і стаж служать базою для тра-
диційної особистої ставки, а професійний 
розряд і результативність праці є основою 
для визначення величини трудової тариф-
ної ставки, яку називають «ставкою за 
кваліфікацію» [9]. Така модель мотивації 
праці дозволяє враховувати можливість 
автоматичного збільшення розміру заро-
бітної плати без її зв’язку із підвищенням 
кваліфікації чи трудовими внесками пра-
цівника, цим самим посилює мотивацію 
конкретного працівника до результатів 
робота та збільшення його продуктивності 
праці.

Щодо країн Західної Європи, то для анг-
лійської моделі мотивації характерними є 
дві форми оплати праці: грошова та акці-
онерна, тобто у вигляді акцій. Працівник 
може також вкласти свої власні кошти в 
акції, облігації чи інші цінні папери компа-
нії і щомісячно окрім заробітної плати отри-
мувати дивіденди чи відсотки. Ця система 
є досить ефективною, так як робітники 
краще працюють для отримання власних 
більших прибутків, а отже, прибутки фірми 
також зростають. На деяких підприєм-
ствах відсутня фіксована ставка заробітної 
плати, вона повністю залежить від дохо-
дів підприємства, що також гарно моти-
вує працівників якнайкраще виконувати 
свою роботу. Для французької – досить 
велике різноманіття економічних інстру-
ментів та методів. Заробітна плата нара-
ховується за двома принципами: індивіду-

алізації (мають місце кваліфікація, якість 
виконання роботи, мобільність тощо) та 
індексації (враховується вартість життя). 
Застосовують три підходи до оплати 
праці: для кожного робочого місця вста-
новлюється мінімальна заробітна плата з 
«вилкою» окладів. Тобто заробітна плата 
двох однакових працівників може бути 
різною, залежно від виконаної кожним з 
них роботи, але в разі їх пасивності буде 
мінімальною; за високу якість роботи пра-
цівникам окрім основної заробітної плати 
виплачують премії; працівникам надають 
змогу брати участь в прибутках компанії, 
також можлива купівля акцій фірми. Для 
шведської – солідарна заробітна плата. 
Задля скорочення розриву між мінімаль-
ною та максимальною заробітною платою, 
плата за однакові види роботи є рівною. 
Тобто, на будь-якому підприємстві, неза-
лежно від результатів його діяльності, 
працівники однакової кваліфікації, що 
виконують аналогічну роботу, отримують 
однакову заробітну плату. Це виключає 
можливість малоприбутковим підприєм-
ствам знижувати працівникам заробітну 
плату, що сприяє збільшенню їх рента-
бельності. Німецька ж модель характери-
зується соціальною справедливістю і солі-
дарністю. Держава створює рівні умови 
для всіх громадян, захищає безробітних, 
інвалідів, пенсіонерів тощо. На підприєм-
ствах поєднуються стимулювання праці з 
соціальними гарантіями [10]. Також слід 
звернути увагу на досвід Нідерландів у 
розробленні своєї унікальної моделі моти-
вування праці. Основні способи мотивації, 
як матеріальної, так і нематеріальної, відо-
бражені у відповідних нормативно-право-
вих актах та положеннях (про відпустку, 
про заробітну плату, соціальне страху-
вання, умови праці тощо). Положення, що 
сприяють мотивуванню праці, самостійно 
розробляються Радою голів підрозділів (у 
разі їх наявності) і профспілками. У разі 
якщо будуть надані докази ефективності 
рекомендованих їм заходів, пропозиції 
затверджуються і мають бути реалізовані 
на практиці [11].

Аналізуючи ці моделі, Кифяк В. І. й 
Тодоріко І. М. роблять висновок, що спіль-
ними рисами їх є соціальна спрямованість 
праці через соціальний діалог профспілок, 
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працівників і роботодавців та залежність 
від результатів роботи. Їх ефективність 
обумовлена унікальними особливостями 
національної автентичності та структури 
суспільства. Тож повна імплементація 
моделі у вітчизняну практику господа-
рювання неможлива через інституційні 
відмінності та особливості економіч-
них систем. Тому для підприємств Укра-
їни важливим є застосування ключових 
моментів моделей мотивації з подальшим 
детальним її підлаштуванням до сучасного 
стану розвитку економіки та адаптація до 
інституційних особливостей національної 
економіки. Упровадження нової моделі 
мотивації праці також передбачає наяв-
ність відповідного бажання керівництва 
та залежить від середовища здійснення 
діяльності та особливостей діяльності кон-
кретного підприємства [1, c. 74-75]. 

Як зазначає Климчук А. О, аналіз зару-
біжних моделей мотивації та стимулю-
вання персоналу дає підстави стверджу-
вати щодо доцільності їх використання у 
практичну діяльність промислових під-
приємств України. Застосування певної 
моделі мотивації та стимулювання пер-
соналу конкретної країни для вітчизня-
них підприємств не є виходом із скрутної 
ситуації. Тому, безумовно, для кожного 
конкретного працівника має бути побудо-
вана окрема система його стимулювання 
та мотивування до трудової діяльності з 
врахуванням особистих якостей, наявно-
сті тих чи інших ресурсів на підприємстві, 
стилю керівництва на підприємстві чи в 
його підрозділі. Незважаючи на те, що 
дієвість методів та моделей мотивації та 
стимулювання персоналу може бути оці-
нена лише з часом, за допомогою викори-
стання зарубіжного досвіду стимулювання 
та мотивації працівників у вітчизняних 
підприємств є усі шанси бути конкуренто-
спроможними та прогресивними у своєму 
розвитку [12, c. 60].

Висновки. Підводячи підсумок викла-
деному слід констатувати, що мотиваційна 
політика держави стосовно персоналу 
є вагомим чинником у підвищенні ефек-
тивності діяльності підприємств, установ, 
організацій, однією зі складових якої є 
матеріальне стимулювання. Зазначено, 
що мотивація трудової діяльності праців-

ників належить до проблем, вирішенню 
яких у світовій практиці завжди приділя-
лася велика увага. У більшості країн Захід-
ної Європи, США та Японії мотиваційні 
системи управління персоналом набули 
великого значення, і вони можуть успішно 
застосовуватися українськими підпри-
ємствами. Тому при формуванні систем 
мотивації праці на підприємствах доцільно 
використовувати вже накопичений світо-
вою практикою досвід. Водночас зарубіж-
ний досвід, на нашу думку, повинен стати 
не лише основою для побудови власних 
високоефективних систем мотивації пер-
соналу, а й прикладом для наслідування та 
орієнтиром у динаміці розвитку. На нашу 
думку, обґрунтована імплементація дієвих 
інструментів мотивації праці, розроблених 
успішними підприємствами, призведе до 
досягнення високопродуктивної трудової 
діяльності працівників на підприємствах 
та зростання ефективності використання 
людських ресурсів; вирішить проблему 
залучення висококваліфікованих фахів-
ців, здатних забезпечити прийняття та 
реалізацію вірних ринкових рішень; спри-
ятиме зниженню плинності кадрів та фор-
муванню позитивного морально-психо-
логiчного клімату, коли кожен працівник 
відчуває себе невід’ємною і важливою 
частиною всього колективу. Адже мотива-
ція праці є основним елементом механізму 
використання персоналу на підприємстві 
та чинником формування соціального клі-
мату країни, від ефективності мотивації 
праці залежить не тільки результати праці 
працівників, а й досягнення цілей підпри-
ємства в цілому. Використання ж ефектив-
ної мотиваційної моделі на підприємстві 
забезпечує зацікавленість працівників у 
підвищенні продуктивності праці та в пов-
ній реалізації свого творчого потенціалу.
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Krivenko E. Motivation of personnel in foreign countries: experience for Ukraine
The article examines the peculiarities of the motivation of personnel in foreign countries 

and the possibility of introducing modern forms of motivation and labor stimulation, 
which are currently used by foreign companies, in Ukraine. The problem of motivation of 
personnel's labor activity is considered relevant, it is systematically studied and researched. 
In most countries of Western Europe, the USA and Japan, motivational systems of personnel 
management have gained great importance, they demonstrate not only the economic effect 
of the use of progressive methods in the mechanism of labor motivation, but also the 
increase in the level of social development of society, and employees in particular, and 
therefore can be successfully applied by Ukrainian enterprises . Since, nowadays, domestic 
state and private enterprises have realized in practice that the development and success of 
market relations is impossible without finding new modern forms of motivation and labor 
stimulation, which are currently used by foreign companies. It was concluded that the 
well-founded implementation of effective labor motivation tools developed by successful 
enterprises will lead to the achievement of highly productive labor activity of employees 
at enterprises and the increase in the efficiency of the use of human resources; will solve 
the problem of attracting highly qualified specialists capable of ensuring the adoption and 
implementation of correct market decisions; will contribute to the reduction of personnel 
turnover and the formation of a positive moral and psychological climate, when each 
employee feels that he is an integral and important part of the entire team. We believe that 
foreign experience should become not only the basis for building our own highly effective 
personnel motivation systems, but also an example for imitation and a reference point in the 
dynamics of development. After all, work motivation is the main element of the mechanism 
of the use of personnel at the enterprise and a factor in the formation of the social climate 
of the country, the effectiveness of work motivation depends not only on the results of the 
work of employees, but also on the achievement of the goals of the enterprise as a whole. 
The use of an effective motivational model at the enterprise will ensure the interest of 
employees in increasing labor productivity and the full realization of their creative potential.

Key words: foreign experience, employee, employer, state, motivation, labor activity, 
implementation.
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ПЕРСПЕКТИВИ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ 
З ВІРТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ В УКРАЇНІ

У статті проводиться дослідження податкових аспектів пов’язаних з перспективою 
застосуванням механізмів оподаткуванні операцій фізичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців з віртуальними активами в Україні, що передбачений у Законопроекті 7150, і 
які мають правову визначеність згідно Закону України «Про віртуальні активи». Стрім-
кий розвиток передових цифрових фінансових технологій зобов’язує уряди держав не 
відставати у законотворчий роботі з цього напрямку від таких прогресивних поглядів 
нової цифрової ери у фінансовому секторі економіці, що може надати їх країнам додат-
кові стимули для зростання внутрішнього валового продукту. Цілком очевидно, що учас-
ники ринку криптовалют, без належної нормативно-правової бази в Україні не мають 
можливості отримувати правовий захист від держави, а відповідно держава, у свою 
чергу, не отримує майже ніяких податкових надходжень від функціонування відповідної 
галузі економіки у «тіньовій» її стороні. Парламент України прийняв 17.02.2022 року 
Закон України «Про віртуальні активи» № 2074-IX (надалі – Закон 2074). Який був 
15.03.2022 року підписаний Президентом України, після врахованих змін, згідно його 
раніше поданих пропозицій. Згідно п.1 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону 2074, сам закон набере чинності, зокрема і серед іншого, з дня набрання чин-
ності закону України про внесення змін до Податкового кодексу України, щодо особли-
востей оподаткування операцій з віртуальними активами. Реалізація положень законо-
проекту не потребує додаткових фінансових витрат із державного та місцевих бюджетів 
України, надаючи при цьому нескінченний потенціал зростання податкових надходжень 
від розвитку суцільно-нової галузі економіки, яка до цього часу взагалі ніяким чином не 
оподатковувалась. Мета статті полягає у проведенні дослідження податкових аспектів 
пов’язаних з перспективою застосуванням механізмів оподаткуванні операцій фізич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців з віртуальними активами в Україні, що передба-
чений у Законопроекті 7150, і які мають правову визначеність згідно Закону України 
«Про віртуальні активи». За результатами проведеного дослідження можна зробити 
ряд висновків, які в цілому мають напрямок думки, щодо необхідності доопрацювання 
запропонованого у Законопроекту 7150 механізму оподаткування доходу від операцій 
з віртуальними активами.

Ключові слова: оподаткування, віртуальні активи, криптовалюта, біткоїн, стей-
блкоїн, токен, цифрова валюта, віртуальні валюта, електроні гроші, безготівкові гроші, 
грошові сурогати.
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Постановка проблеми (вступ). Стрім-
кий розвиток передових цифрових фінан-
сових технологій зобов’язує уряди дер-
жав не відставати у законотворчий роботі 
з цього напрямку від таких прогресивних 
поглядів нової цифрової ери у фінансовому 
секторі економіці, що може надати їх краї-
нам додаткові стимули для зростання вну-
трішнього валового продукту.

Цілком очевидно, що учасники ринку 
криптовалют, без належної норматив-
но-правової бази в Україні не мають можли-
вості отримувати правовий захист від дер-
жави, а відповідно держава, у свою чергу, 
не отримує майже ніяких податкових над-
ходжень від функціонування відповідної 
галузі економіки у «тіньовій» її стороні.

У розділі фінансово-економічного 
обґрунтування пояснювальної записки до 
проекту Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування обороту віртуальних акти-
вів в Україні», зазначено наступне: реалі-
зація положень законопроекту не потребує 
додаткових фінансових витрат із держав-
ного та місцевих бюджетів України, нада-
ючи при цьому нескінченний потенціал 
зростання податкових надходжень від роз-
витку суцільно-нової галузі економіки, яка 
до цього часу взагалі ніяким чином не опо-
датковувалась. Окрім цього, при регульо-
ваному обороті віртуальних активів суттєво 
зросте ефективність заходів, спрямованих 
на боротьбу з легалізацією коштів, здо-
бутих злочинним шляхом, фінансуванням 
тероризму та розповсюдження зброї масо-
вого знищення що, відповідно, дозволить 
належним чином та вчасно виконати між-
народні зобов’язання у цій галузі, взяті на 
себе Україною. Законопроект спрямований 
на надання податкових стимулів індустрії, 
пов’язаної з оборотом віртуальних активів, 
її учасникам та професійним постачаль-
никам послуг для учасників, та разом із 
проектом Закону України «Про віртуальні 
активи» передбачає комплексну систему 
заходів, необхідну для ефективного 
запуску суцільно нової галузі цифрової 
економіки в Україні. [3]

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Верховна Рада України прийняла 
17.02.2022 року Закон України «Про вірту-
альні активи» № 2074-IX (надалі – Закон 

2074) [5]. Який був 15.03.2022 року під-
писаний Президентом України, після вра-
хованих змін, згідно його раніше пода-
них пропозицій [9]. Згідно п.1 Розділу 
VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону 2074, сам закон набере чинно-
сті: а). з дня набрання чинності закону 
України про внесення змін до Податко-
вого кодексу України, щодо особливостей 
оподаткування операцій з віртуальними 
активами; б). впровадження Державного 
реєстру постачальників послуг, пов’яза-
них з оборотом віртуальних активів, про 
що додатково зазначено у п.2 Розділу VI 
Прикінцеві та перехідні положення, як 
обмеження в можливості застосування 
санкцій передбачених статтею 23 Закону 
2074. Для виконання приписів п. 1 Роз-
ділу VI Закону 2074 та з метою введення 
його в дію [2], Верховна Рада України 
13.03.2022 року зареєструвала законо-
проект № 7150 «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо опо-
даткування операцій з віртуальними акти-
вами» (надалі – Законопроект 7150) [8]. 

Мета статті. Провести дослідження 
податкових аспектів пов’язаних з перспек-
тивою застосуванням механізмів оподатку-
ванні операцій фізичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців з віртуальними активами 
в Україні, що передбачений у Законопро-
екті 7150, і які мають правову визначеність 
згідно Закону України «Про віртуальні 
активи». Крім осіб, що обрали спрощену 
систему оподаткування (ст. 177 ПК),  
яку ми не розглядаємо у даній темі, тому 
що щодо неї не планується вносити ні які 
зміни у контексті оподаткування віртуаль-
них активів.

Виклад методики. При проведенні 
дослідження використовувалися: загаль-
нонаукові методи дослідження – дедук-
ція та індукція, синтез та аналіз, наукова 
абстракція, системний підхід; спеці-
ально – юридичні методи пізнання – фор-
мально правовий; правове прогнозу-
вання, ретроспективний та порівняльно 
правовий метод; методологічне обґрунту-
вання сутності, природи та структури тер-
мінології, що є об’єктом дослідження. 

Виклад основного результату. Зако-
нопроекту 7150 закликаний сформувати в 
правовому полі України легальну подат-
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кову платформу для криптовалюти, щодо 
яких у Законі 2074 прийнято узагальню-
ючу назву – віртуальні активи. Загалом це 
повинно привести до відчутного зростання 
у найближчому часі внутрішнього вало-
вого продукту України. Це може буте 
забезпечено, тим що Законопроект 7150 
передбачає надання податкових стимулів 
при оподаткуванні операцій пов’язаних 
з віртуальними активами, що ймовірно 
дасть змогу для розквіту нової цифрової 
економіки, як легальної галузі, що спла-
чує податки до бюджету України.

1. Визначення та правове врегулювання 
віртуальних активів. Державне регулю-
вання ринку віртуальних активів – здійс-
нення державою в особі Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку 
(надалі – НКЦПФР) [1] та Національного 
банку України (надалі – НБУ) [6] комплек-
сних заходів щодо упорядкування, контр-
олю, нагляду за ринком віртуальних акти-
вів, регулювання правил функціонування 
постачальників послуг, пов’язаних з обо-
ротом віртуальних активів, а також заходів 
щодо запобігання і протидії зловживанням 
і порушенням на ринку віртуальних акти-
вів (п. 1 ст. 16 Закон 2074).

Державне регулювання у сфері обо-
роту забезпечених віртуальних активів, 
що забезпечені валютними цінностями 
(ЗВА(ВЦ)), у межах своїх компетенцій, 
здійснює – Національний банк України 
(надалі – НБУ).

Державне регулювання у сфері обо-
роту віртуальних активів, крім ЗВА(ВЦ), 
зокрема і щодо забезпечених віртуальних 
активів, що забезпечені цінним папером 
або деривативним фінансовим інструмен-
том (ЗВА(ФІ)), у межах своїх компетенцій, 
здійснює – Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (надалі – 
НКЦПФР).

Закону 2074 формує власний поділ 
віртуальних активів, який не схожий з 
загальноприйнятим у спільноті що має 
відношення до криптоіндустрії:

• віртуальний актив – нематеріальне 
благо, що є об’єктом цивільних прав, має 
вартість та виражене сукупністю даних в 
електронній формі. Існування та оборо-
тоздатність віртуального активу забезпе-
чується системою забезпечення обороту 

віртуальних активів. Віртуальний актив 
може посвідчувати майнові права, зокрема 
права вимоги на інші об’єкти цивільних 
прав (п.п. 1 п. 1 ст. 1 Закону 2074); Вірту-
альні активи є нематеріальними благами, 
особливості обороту яких визначаються 
Цивільним кодексом України та цим Зако-
ном. Віртуальні активи можуть бути неза-
безпеченими або забезпеченими. (п. 1 
ст. 4 Закону 2074);

• забезпечений віртуальний актив – 
віртуальний актив, що посвідчує майнові 
права, зокрема права вимоги на інші 
об’єкти цивільних прав (п.п. 3 п. 1 
ст. 1 Закону 2074); Забезпечені віртуальні 
активи посвідчують майнові права, 
зокрема права вимоги на інші об’єкти 
цивільних прав (п.3 ст.4 Закону 2074);

• незабезпечений віртуальний актив – 
віртуальний актив, що не посвідчує жод-
них майнових або немайнових прав (п.п. 6 
п. 1 ст. 1 Закону 2074); Незабезпечені вір-
туальні активи майнових прав не посвід-
чують. (п. 2 ст. 4 Закону 2074);

У свою чергу, забезпечений віртуаль-
ний актив, як вже фінансовий віртуальний 
актив, формує два окремих напрямку вже 
свого внутрішнього розподілу, на: забез-
печений валютними цінностями та забез-
печений цінними паперами або дерива-
тивним фінансовим інструментом (п. 6 
ст. 4 Закону 2074):

• емітований резидентом України 
забезпечений віртуальний актив, що 
забезпечений валютними цінностями 
(далі – ЗВА(ВЦ);

• емітований резидентом України 
забезпечений віртуальний актив, що 
забезпечений цінним папером або дери-
вативним фінансовим інструментом (далі – 
ЗВА(ФІ).

2. Постачальники послуг з обороту вір-
туальних активів. Суб’єкти господарю-
вання усіх форм власності мають право 
провадити діяльність постачальника 
послуг, пов’язаних з оборотом віртуаль-
них активів, за умови виконання вимог, 
визначених Законом 2074 (п. 1 ст. 18 
Закону 2074).

Діяльність постачальників послуг, 
пов’язаних з оборотом віртуальних акти-
вів, допускається виключно за умови 
отримання дозволу на надання послуг, 
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пов’язаних з оборотом віртуальних акти-
вів відповідного виду, визначеного Зако-
ном 2074 (п. 2 ст. 18 Закону 2074).

Суб’єктам господарювання дозволя-
ється провадити більше одного виду діяль-
ності постачальника послуг, пов’язаних з 
оборотом віртуальних активів, за умови 
отримання дозволу на надання кожного 
відповідного виду послуг, пов’язаних з 
оборотом віртуальних активів (п. 3 ст. 18 
Закону 2074).

Постачальники послуг, пов’язаних з 
оборотом віртуальних активів, – виключно 
суб’єкти господарювання – юридичні 
особи, які провадять в інтересах тре-
тіх осіб один або декілька з таких видів 
діяльності: 1). зберігання або адміністру-
вання віртуальних активів чи ключів вір-
туальних активів; 2). обмін віртуальних 
активів; 3). переказ віртуальних активів; 
надання посередницьких послуг, пов’яза-
них з віртуальними активами (п.п. 8 п. 1 
ст. 1 Закону 2074);

Постачальником послуг може бути іно-
земна юридична особа, яка є учасником 
ринку віртуальних активів, за правом іно-
земної держави провадить діяльність як 
постачальник послуг у порядку та на умо-
вах, визначених Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку з ура-
хуванням вимог та обмежень, визначених 
цим Законом (п. 6 ст. 9 Закону 2074).

У деяких випадках не є обов’язковим 
отримувати дозвіл на провадження діяль-
ності з обороту віртуальних активів, а у 
деяких, потрібно додатково мати відпо-
відну ліцензію:

• видача дозволу на надання послуг, 
пов’язаних з оборотом віртуальних активів 
ЗВА(ФІ) – у встановлених НКЦПФР випад-
ках та порядку, професійні учасники рин-
ків капіталу мають право на провадження 
відповідного виду діяльності постачаль-
ника послуг, пов’язаних з оборотом вірту-
альних активів, без отримання дозволів, 
передбачених Законом 2074 (п. 17 ст. 19 
Закону 2074);

• видачі дозволу на надання послуг, 
пов’язаних з оборотом віртуальних акти-
вів ЗВА(ВЦ) – а). постачальник послуг, 
пов’язаних з оборотом віртуальних акти-
вів, який є банком, має право надавати 
послуги, пов’язані з оборотом ЗВА(ВЦ), 

на підставі банківської ліцензії та дозволу 
на надання послуг, пов’язаних з оборо-
том віртуальних активів; б). постачальник 
послуг, пов’язаних з оборотом віртуаль-
них активів, який є небанківською фінан-
совою установою, має право надавати 
послуги, пов’язані з оборотом ЗВА(ВЦ), 
на підставі ліцензії НБУ на здійснення 
валютних операцій та дозволу на надання 
послуг, пов’язаних з оборотом віртуаль-
них активів (п. 16 ст. 19 Закону 2074).

Нагляд за діяльністю постачальників 
послуг, пов’язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), 
які є банками, філіями іноземних банків, 
здійснюється у порядку, визначеному 
Законом України «Про банки і банків-
ську діяльність» [4]. Нагляд за діяльністю 
постачальників послуг, пов’язаних з обо-
ротом ЗВА(ВЦ), які є небанківськими 
фінансовими установами, здійснюється у 
порядку, визначеному Законом України 
«Про фінансові послуги та державне регу-
лювання ринків фінансових послуг» [7] 
(п. 2 ст. 17 Закону 2074).

Постачальником послуг, пов’язаних з 
оборотом ЗВА(ВЦ), може бути лише фінан-
сова установа (п.7 ст.9 розділу ІІІ Закону 
2074). 

Послугами з обміну віртуальних активів 
є діяльність, пов’язана з обміном вірту-
альних активів на інші віртуальні активи 
та валютні цінності, що здійснюється для 
третіх осіб та/або за дорученням та в 
інтересах третіх осіб.

Постачальники послуг з обміну вір-
туальних активів мають право надавати 
послуги з обміну віртуальних активів 
виключно на інші віртуальні активи або на 
національну валюту (гривню), а у випад-
ках, визначених Національним банком 
України, – на інші валютні цінності (п. 2 
ст. 11 Закону 2074).

Таким чином реалізація віртуальних 
активів у правовому полі України мож-
лива виключно через посередника, а саме 
постачальника послуг з обігу віртуальних 
активів: а). при процедурі прямого про-
дажу, – що має дозвіл на надання посе-
редницьких послуг, пов’язаних з вірту-
альними активами; б). при процедурі 
обміну, – що має дозвіл на надання опе-
рацій з обміну віртуальних активів на інші 
віртуальні активи та валютні цінності.
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3. Зміни до Податкового кодексу Укра-
їни у зв’язку з прийняттям Закону України 
«Про віртуальні активи».

Відповідно до Проекту 7150 змін у 
Податковому кодексі України (надалі – ПК)  
будуть введені нові поняття у статті 14 
розділу І «Загальні положення» зокрема: 
віртуальний актив (ст. 14 п. 14.1.33 ПК), 
забезпечений віртуальний актив (ст.14 
п. 14.1.61 ПК), незабезпечений віртуаль-
ний актив (ст. 14 п. 14.1.62 ПК), поста-
чальник послуг, пов’язаних з оборотом вір-
туальних активів (ст. 14 п. 14.1.192 ПК),  
послуги, пов’язані з оборотом віртуальних 
активів (ст. 14 п. 14.1.184 ПК), постачаль-
ник послуг, пов’язаних з оборотом вірту-
альних активів (ст. 14 п. 14.1.192 ПК) –  
вживаються у значенні, наведеному в 
Законі України «Про віртуальні активи».

Окрім цього мають місце і нові визна-
чення які відносяться виключно до специ-
фіки нормування податкових відносин в 
Україні і притаманні Податковому кодексу 
України:

прибуток від операцій з віртуальними 
активами для цілей розділу IV цього 
Кодексу – дохід у вигляді позитивної різ-
ниці між доходом, отриманим платником 
податку від проведення операцій з вірту-
альними активами та витратами на їх при-
дбання (ст. 14 п. 14.1.196-1 ПК);

використання забезпеченого віртуаль-
ного активу – припинення права влас-
ності на забезпечений віртуальний актив 
передачею власнику забезпеченого вірту-
ального активу майнового права, що було 
ним забезпечено (ст. 14 п. 14.1.25 ПК);

товари – матеріальні та нематеріальні 
активи, у тому числі земельні ділянки, 
земельні частки (паї), а також цінні 
папери та деривативи, що використову-
ються у будь-яких операціях, крім опера-
цій з їх випуску (емісії) та погашення, та 
віртуальні активи, що використовуються 
у будь-яких операціях, крім операцій з їх 
випуску (емісії) та використання (ст. 14 
п. 14.1.244 ПК);

4. Механізм оподаткування доходів 
фізичних осіб від операцій з віртуальними 
активами, що закладений у Законопро-
екті 1591, крім осіб, що обрали спрощену 
систему оподаткування (ст. 177 ПК), яку 
ми не розглядаємо у даній темі, тому що 

щодо неї не планується вносити ні які зміни 
у контексті оподаткування віртуальних 
активів. Розділ IV Податкового кодексу 
України присвячений оподаткування дохо-
дів фізичних осіб. Зокрема, до загального 
місячного (річного) оподатковуваного 
доходу платника податку включається 
(п.164.2 ПК) і прибуток від операцій з 
віртуальними активами (п. 164.2.19 ПК).  
Ставка податку на доходи фізичних осіб 
визначена у ст.167 ПК і складає 5 відсо-
тків – для доходів у вигляді дивідендів по 
акціях та корпоративних правах, нарахо-
ваних резидентами – платниками податку 
на прибуток підприємств (крім доходів 
у вигляді дивідендів по акціях, інвести-
ційних сертифікатах, які виплачуються 
інститутами спільного інвестування) та 
прибутку від операцій з віртуальними 
активами (п. 167.5.2 ПК).

Стаття 170 Податкового кодексу Укра-
їни регламентує особливості нарахування 
(виплати) та оподаткування окремих 
видів доходів, серед яких є і оподатку-
вання прибутку від операцій з віртуаль-
ними активами (п.170.2-1 ПК).

Облік прибутку від операцій з вірту-
альними активами ведеться платником 
податку самостійно та окремо від інших 
доходів та витрат. Для цілей оподатку-
вання прибутку від операцій з віртуаль-
ними активами податковим (звітним) 
періодом вважається календарний рік, 
за результатами якого платник податку 
у випадках, передбачених цим пунктом, 
зобов’язаний подати річну податкову 
декларацію, в якій має відобразити такий 
прибуток, отриманий протягом такого 
податкового (звітного) року.

Обов’язковому декларуванню підлягає 
позитивне значення прибутку від опе-
рацій з віртуальними активами. Платник 
податку, який отримав протягом звітного 
періоду збиток від операцій з віртуаль-
ними активами, має право задекларувати 
такий збиток для отримання права на 
його врахування при визначенні прибутку 
від операцій з віртуальними активами у 
наступних податкових (звітних) періодах 
(без обмеження кількості таких періодів) 
(170.2-1.1 ПК).

Прибуток від операцій з віртуальними 
активами розраховується як позитивна 
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різниця між сукупним доходом, отрима-
ним платником податку від продажу вір-
туальних активів протягом податкового 
(звітного) періоду та документально під-
твердженими сукупними витратами на 
придбання віртуальних активів протягом 
цього ж податкового (звітного) періоду, 
з урахуванням збитку від операцій з вір-
туальними активами, не врахованого в 
попередніх податкових (звітних) періодах. 
Якщо в результаті розрахунку прибутку 
від операцій з віртуальними активами за 
правилами, встановленими цим пунктом, 
виникає від’ємне значення, воно вважа-
ється збитком від операцій з віртуальними 
активами (170.2-1.2. ПК).

Для цілей пункту 170.2-1.2. ПК:
а) доходами платника податків від опе-

рацій з віртуальними активами вважається 
сума валютних цінностей, отриманих ним 
від постачальника послуг, пов’язаних з 
оборотом віртуальних активів, в межах 
надання послуг, пов’язаних з оборотом 
віртуальних активів, а також сума валют-
них цінностей, отриманих платником 
податку від інших осіб в обмін на вірту-
альні активи;

б) в разі використання забезпеченого 
віртуального активу його власником, вва-
жається, що такий власник отримав дохід 
від операцій з віртуальними активами у 
розмірі витрат, понесених на придбання 
такого забезпеченого віртуального активу 
(крім випадків, коли загальна сума такого 
доходу, отриманого протягом податко-
вого (звітного) періоду, не перевищує  
10 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої на 1 січня звітного податко-
вого року);

в) витратами платника податків від опе-
рацій з віртуальними активами вважається 
сума валютних цінностей, перерахованих 
ним з власного банківського рахунку на 
рахунок постачальника послуг, пов’язаних 
з оборотом віртуальних активів, а також 
сума валютних цінностей, перерахованих 
таким платником податку з власного бан-
ківського рахунку на рахунок будь-яким 
іншим особам в обмін на віртуальні активи 
(у тому числі їх емітенту);

г) обмін віртуального активу на інший 
віртуальний актив не призводить до 
виникнення доходу чи витрат від опера-

цій з віртуальними активами у платника 
податку (170.2-1.2. ПК).

5. Механізм оподаткування доходів 
фізичних осіб-підприємців від операцій з 
віртуальними активами, що закладений у 
Законопроекті 1591. Механізм оподатку-
вання доходів, отриманих фізичною осо-
бою-підприємцем від провадження госпо-
дарської діяльності, крім осіб, що обрали 
спрощену систему оподаткування (ст. 177 
ПК), яку ми не розглядаємо у даній темі, 
тому що щодо неї не планується вносити 
ні які зміни у контексті оподаткування 
віртуальних активів. Не включаються до 
доходу фізичної особи – підприємця суми 
доходу у вигляді прибутку від операцій з 
віртуальними активами. Оподаткування 
таких доходів фізичної особи – підпри-
ємця здійснюється у порядку, визначе-
ному пунктом 170.2-1 статті 170 Податко-
вого Кодексу (п. 177.3.3 ПК). 

У свою чергу п.170.2-1 ПК регулює опо-
даткування прибутку від операцій з вірту-
альними активами та входить до розділу 
IV «Податок на доходи фізичних осіб», 
що ми розглянули у попередньому розділі 
нашого дослідження. 

Висновки і пропозиції. За резуль-
татами проведеного дослідження можна 
зробити ряд висновків, які в цілому 
мають напрямок думки, щодо необхідно-
сті доопрацювання Законопроекту 7150, з 
огляду на наступне:

1. Механізм оподаткування, передба-
чений Законопроектом 7150, доходів від 
операцій з віртуальними активами фізич-
них осіб є аналогічним з механізмом опо-
даткування таких доходів у фізичних 
осіб-підприємців (п. 177.3.3 ПК):

2. Можна вважати позитивним той факт 
що збиток від операцій з віртуальними 
активами отриманий у минулі податкові 
періоди, враховується при обчисленні 
прибутку у наступних податкових періо-
дах (без обмеження кількості таких періо-
дів) (170.2-1.1 ПК);

3. Визначення механізму доходу  
у п.п. «а» п.170.2-1.2 має два напрямку, 
які є не доречними та не мають «регла-
ментованого сенсу» їх визначення, як то: 
«сума валютних цінностей, отриманих 
від постачальника послуг ….» та «… сума 
валютних цінностей, отриманих платни-
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ком податку від інших осіб …», – ми вва-
жаємо, і це є логічним, що ці напрямки 
отримання доходу у вигляді валютних 
цінностей потрібно об’єднати, та зазна-
чити, як то: «… сума валютних цінностей, 
отриманих від будь-яких осіб …», – і від 
запропонованого нами об’єднання та уза-
гальнення, не зменшиться обсяг оподат-
кованої виручки, а її трактовка буде більш 
лаконічною та зрозумілою;

4. Витратами, для цілей оподатку-
вання, вважається сума валютних ціннос-
тей перерахування за віртуальні активи 
виключно з банківського рахунку:

5. Визначення механізму витрат  
у п.п. «в» п.170.2-1.2 має два напрямку, 
які є не доречними та знаходяться у кон-
трасті з концепцією Закону 2074 видачі 
платного дозволу постачальникам послуг, 
як то: «сума валютних цінностей, пере-
рахованих … на рахунок постачальника 
послуг ….» та «… сума валютних ціннос-
тей, перерахованих ……на рахунок будь-
яким іншим особам …». Ми вважаємо, і 
це є логічним, що ці напрямки підтвер-
дження витрат у вигляді перерахування 
покупцем валютних цінностей спонукають 
покупця користуватися послугами осіб, 
які не отримали відповідного дозволу, та 
можуть запропонувати більш вигідні умови  
(бо вони несуть менше фінансове наванта-
ження, як приклад, не сплачуючи щоріч-
ний збір за видачу дозволу та інші), та 
залишити тільки один напрямок підтвер-
дження витрат: «сума валютних ціннос-
тей, перерахованих … на рахунок поста-
чальника послуг ….». Від запропонованого 
нами усунення, можливо більш ефектив-
ніше досягти цілі Закону 2074, – легаліза-
ція криптовалютного ринку в Україні.
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Hrytsai S. Prospects for taxation of transactions of individuals and individual 
entrepreneurs with virtual assets in Ukraine

The article studies the tax aspects related to the prospect of using mechanisms for taxing 
transactions of individuals and individual entrepreneurs with virtual assets in Ukraine, which 
is provided for in Draft Law No. 7150, and which have legal certainty by the Law of Ukraine 
“On Virtual Assets”. The rapid development of advanced digital financial technologies obliges 
governments to keep up with the legislative work in this direction from such progressive 
views of the new digital era in the financial sector of the economy, which can provide their 
countries with additional incentives for the growth of the gross domestic product. It is 
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quite obvious that participants in the cryptocurrency market, without a proper regulatory 
framework in Ukraine, do not have the opportunity to receive legal protection from the state, 
and accordingly, the state, in turn, receives almost no tax revenues from the functioning of 
the relevant sector of the economy in its “shadow” side. The Parliament of Ukraine adopted 
on 17.02.2022 the Law of Ukraine “On Virtual Assets” No. 2074-IX (hereinafter referred 
to as the Law 2074). According to his previously submitted proposals, which were signed 
by the President of Ukraine on 15.03.2022, after the changes were taken into account. 
According to paragraph 1 of Section VI “Final and Transitional Provisions” of the Law 2074, 
the law itself will enter into force, including, among other things, from the date of entry 
into force of the Law of Ukraine On Amendments to the Tax Code of Ukraine regarding 
the peculiarities of taxation of transactions with virtual assets. The implementation of the 
provisions of the draft law does not require additional financial expenditures from the state 
and local budgets of Ukraine while providing an endless potential for growth of tax revenues 
from the development of a whole new sector of the economy, which until now has not been 
taxed in any way. The purpose of the article is to conduct a study of tax aspects related to 
the prospect of using mechanisms for taxation of transactions of individuals and individual 
entrepreneurs with virtual assets in Ukraine, which is provided for in Draft Law No. 7150, 
and which have legal certainty by the Law of Ukraine “On Virtual Assets”. According to 
the results of the study, it is possible to draw several conclusions, which in general have 
a direction of opinion, regarding the need to finalize the mechanism of taxation of income 
from transactions with virtual assets proposed in the Draft Law No. 7150.

Key words: taxation, virtual assets, cryptocurrency, bitcoin, stablecoin, token, digital 
currency, virtual currency, electronic money, non-cash money, money surrogate.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ 
СИЛ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ 
ПРИРОДИ ТА ЗМІСТУ

У статті доведено ефективність вивчення адміністративно-правових засад дисциплі-
нарної відповідальності військовослужбовців Збройних Сил України у межах спеціаль-
ної науково-теоретичної парадигми, що передбачає: кореляцію зазначеного категорії 
із категоріями правових засад, адміністративно-правових засад, урахування їх спільної 
природи; використання законів формальної ліки, семантики, загальної та спеціальної 
методології. Формуючи поняття «адміністративно-правові засади дисциплінарної відпо-
відальності військовослужбовців Збройних Сил України слід враховувати, що категорія 
засад, як достатніх і необхідних умов для обґрунтування будь-якого явища, характери-
зується визначальністю, основоположністю, загальнотеоретичною важливістю.

Установлено, що серед науковців не існує єдиного підходу до розуміння адміністра-
тивно-правових засад. Натомість, найчастіше використовується інтегративний підхід, 
суть якого полягає у ототожненні зазначеного поняття із поняттям принципів; основних 
напрямів; організаційно-правового забезпечення, організаційно-правового механізму. 
Розкриття сутності адміністративно-правових засад найчастіше здійснюється з ура-
хуванням таких характеристик зазначеного поняття, як: 1) комплексний характер; 
2) наявність окремого предмету; 3) пов’язаність змісту із певними параметрами суспіль-
ного явища чи правовідносин, що виникають на його основі;4) об’єктивація у нормах 
адміністративного права; 5) урегулювання детермінованих відносини адміністратив-
но-правовими засобами; 6) складність і багаторівневість системо-структури.

Запропоновано адміністративно-правові засади дисциплінарної відповідальності вій-
ськовослужбовців Збройних Сил України розуміти як комплекс закріплених нормами 
адміністративного права параметрів (основних характеристик) та принципів регулю-
вання суспільних відносин, що виникають у процесі реалізації у підрозділах і частинах 
Збройних Сил України дисциплінарних правовідносин, які урегульовуються за допо-
могою адміністративно-правових засобів та об’єктивуються на нормативно-правовому, 
суб’єктному та організаційно-управлінському рівнях.

Доведено, що подальша розробка категорії «адміністративно-правові засади» спри-
ятиме конкретизації поняття «адміністративно-правові засади дисциплінарної відпові-
дальності військовослужбовці Збройних Сил України», обґрунтуванню та уточненню 
його змісту, вирішенню наукових та практичних проблем їх удосконалення.

Ключові слова: засади, адміністративно-правові засади, дисциплінарна відпові-
дальність, військовослужбовці, Збройні Сили України.

Постановка проблеми. Актуальною 
теоретико-методологічною проблемою 
науки адміністративного права є виро-
блення та уточнення змісту понять і катего-
рій, пов’язаних із предметом галузі. Однією 
із таких категорій є поняття «адміністра-

тивно-правові засади». Незважаючи на 
свою поширеність, воно не тлумачиться у 
законодавстві та дискутується у наукових 
дослідженнях. Найчастіше зазначена кате-
горія зустрічається у науковому обігу сто-
совно формулювання напрямків наукових  
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досліджень, предметом яких є функціо-
нування органів державної влади; той чи 
інший напрям адміністративно-політичної 
діяльності; управлінські процеси, урегу-
льовані нормами адміністративного права. 
Причому, поняття «адміністративно-пра-
вові засади» використовується паралельно 
з такими понятійними конструктами, як 
«адміністративно-правові основи», «адміні-
стративно-правові аспекти», «організацій-
но-правові засади», «адміністративно-пра-
вове забезпечення» тощо. Такий стан речей 
«розмиває» категорію адміністративно-пра-
вових засад, робить її аморфною. 

Проблематика, пов’язана з дисциплі-
нарною відповідальністю військовос-
лужбовців Збройних Сил України (далі 
- ЗСУ), набуває актуальності з урахуван-
ням того факту, що ЗСУ наразі виступа-
ють основним суб’єктом сектору безпеки і 
оборони у протидії нового етапу збройній 
агресії Російської Федерації проти України. 
Від того, наскільки свідомо та організо-
вано ставляться військовослужбовці ЗСУ 
до питання дисципліни, залежать резуль-
тати виконання поставлених перед ними 
задач у мирний, та, особливо, воєнний 
час. Наразі, у період гострої фази росій-
сько-української війни, військова дисци-
пліна має розглядатися як головна пере-
думова виконання поставлених перед ЗСУ 
задач щодо оборони України, захисту її 
суверенітету, територіальної цілісності і 
недоторканності. Формою об’єктивації вій-
ськового правопорядку у ЗСУ та спосо-
бом забезпечення військової дисципліни 
є дисциплінарна відповідальність. Таким 
чином, виникає потреба визначення 
поняття адміністративно-правових засад 
дисциплінарної відповідальності військо-
вослужбовців ЗСУ. 

Незважаючи на те, що термінопоняття 
«адміністративно-правові засади» є широ-
ковживаним у науковому обігу, проблема 
визначення поняття «адміністратив-
но-правові засади дисциплінарної відпо-
відальності військовослужбовців ЗСУ» ще 
не знайшла свого розв’язання. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Окремі аспекти поняття 
адміністративно-правових засад висвіт-
лювалися В. Авер’яновим, В. Галуньком, 
М. Гурковським. С. Діденком, Д. Забродою, 

Н. Нікітіною, Я. Хитрою та ін. Як правило, 
зазначений конструкт використовувався 
у працях, присвячених тому чи іншому 
напряму правового регулювання, у розу-
мінні певного правового базису, на основі 
якого таке регулювання здійснюється. 
Відповідно, йдеться про адміністративно- 
правові засади здійснення діяльності пев-
ного виду (правоохоронної, слідчої тощо), 
або функціонування певного органу (Наці-
ональної поліції, військової прокуратури, 
суду, СБУ тощо). Теорія дисциплінарної 
відповідальності є досить розробленою 
завдяки працям А. В. Андрушка, Н.М. Вап-
нярчука, М. І. Зубрицького, Т. В. Колєснік, 
Л.В. Корнути, О. В. Кузьменко, А.М. Мед-
ведєва, О. Д. Новак, Є. Ю. Подорожного, 
С.О. Шапаренко, В. І. Щербини та ін. 
Проблеми військової дисципліни з пози-
цій юридичної науки, військової пси-
хології та військової педагогіки розро-
бляли В.М. Александров, П.П. Богуцький, 
В.В. Вернигора, О.М. Гавришук, 
В.М. Коломієць, А.С. Колотік, С. Ю. Поля-
ков, С.М. Скуріхін, С.С. Тюрін, В.К. Шкар-
пицька, В.В. Ягупов та ін. 

Завдяки працям зазначених та науков-
ців: а) здійснено адміністративно-правову 
характеристику військової служби як осо-
бливого виду служби в Україні; б) обґрун-
товано правові засади забезпечення закон-
ності та правопорядку в ЗСУ; в)сформовано 
концепцію дисциплінарної відповідальності 
військовослужбовців; ґ) изначено основні 
методи її забезпечення; г)обґрунтовано 
особливості процедури накладення дисци-
плінарних стягнень на військовослужбов-
ців ЗСУ тощо. Водночас, нерозробленою 
залишається проблема дисциплінарної 
відповідальності військовослужбовців ЗСУ 
у контексті поняття та змісту її адміністра-
тивно-правових засад.

Мета статті: на основі аналізу резуль-
татів загальнотеоретичних та галузевих 
досліджень сучасної розробки поняття 
адміністративно-правових засад виявити 
існуючі проблеми, зокрема, понятійного 
і термінологічного характеру, пов’язані 
з пошуками ефективної науково-тео-
ретичної парадигми для обґрунтування 
поняття, визначення юридичної при-
роди та розкриття змісту адміністратив-
но-правових засад дисциплінарної від-
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повідальності військовослужбовців ЗСУ. 
Досягнення заявленої мети передбачає 
виконання таких завдань: 1) з’ясування 
змісту поняття «засади» шляхом здійс-
нення семантичного та логічного ана-
лізу; 2) порівняння існуючих підходів до 
розуміння правових засад та адміністра-
тивно-правових засад; 3) формування 
поняття «адміністративно-правові засади 
дисциплінарної відповідальності військо-
вослужбовців ЗСУ».

Виклад основного матеріалу. Поня-
тійна категорія «адміністративно-правові 
засади дисциплінарної відповідальності 
військовослужбовців ЗСУ» є складною 
категорією, що об’єднує кілька терміно-
понять. Зосереджуючи увагу на словос-
полученні, що несе найбільше змістове 
навантаження у зазначеному конструкті – 
«адміністративно-правові засади» – зазна-
чимо, що зазначене поняття є похідним 
від поняття «засади» та означає певний їх 
вид. Як будь-яке інше явище об’єктивної 
реальності, зазначений правовий фено-
мен має досліджуватися у межах най-
більш функціональної науково-теоретич-
ної парадигми (у розумінні моделі, зразка, 
платформи для вивчення), що має врахо-
вувати закони філософії, логіки, семан-
тичні та інші зв’язки предмету, що дослі-
джується, з іншими предметами і явищами, 
з тим, щоб осягнути його природу та роз-
крити сутність. Відтак, зосередимося на 
виконанні визначених вище завдань. 

1. Досліджуючи семантику терміну 
«засади», установлено, що у Великому 

тлумачному словнику сучасної україн-
ської мови термін «засади» трактується 
як: 1) основа чогось; 2) те головне, на 
чому ґрунтується, базується що-небудь; 
3)вихідне, головне положення, принцип, 
основу світогляду, 4)правило поведінки; 
спосіб, метод здійснення чого-небудь 
[1, с. 419]. Ще один популярний тезау-
рус, вказуючи на походження зазначе-
ного поняття від фр. положення; (тверда) 
догма, трактує слово засади у розумінні 
основи, підвалин, принципів, бази, голов-
ного правила [2]. Словник синонімів укра-
їнської мови пропонує низку слів, схожих 
за значенням до слова «засади», а саме: 
1) основа (те головне, на чому трима-
ється, на що спирається що-небудь (про 

суспільно-політичні, культурні, психо-
логічні та ін. поняття), підвалини, база, 
ґрунт, базис, підґрунтя; 2) правило (те, 
чим звичайно керуються у праці, пове-
дінці, співжитті тощо), норма, припис, 
приписання; 3) закон, заповідь, вимога, 
канон, принцип, девіз [3]. Отже, з філо-
логічно-семантичних позицій, терміно-по-
няття «засади» є близьким за значен-
ням до термінів «основа», «установлена 
вимога», «принцип». 

Здійснюючи аналіз категорії «засади» 
у контексті філософії та загальної логіки, 
установлено, що найчастіше катего-
рія «засади» означає достатню і (або) 
необхідну умову для чого-небудь: буття, 
пізнання, думки, діяльності [4, с. 452]. 
Тобто, як філософська категорія, засади – 
це вихідні положення, що детермінують і 
фіксують об’єктивні закономірності форму-
ванні і розвитку якогось процесу чи явища. 
У цьому значенні засади характеризуються 
тим, що: 1) мають об’єктивний харак-
тер; 2) реалізуються (об’єктивуються) 
на глибинному рівні; 3) справджуються 
на основі закону необхідності. Розкрива-
ючи виділені ознаки засад, відмітимо, що 
під об’єктивною обумовленістю розумі-
ється їх відповідність характеру суспіль-
них відносин, економічним, політичним, 
ідеологічним процесам, що мають місце у 
суспільстві [5, с.242]. Глибинний рівень 
об’єктивації засад пов’язаний із фунда-
ментальним, базисним характером зазна-
ченої категорії. У цьому контексті поняття 
засади є близьким за значенням до понять 
основи, принципів, установлень. Найпов-
ніше зміст категорії засад, на нашу думку, 
розкривається у контексті законів фор-
мальної логіки. Зокрема, один із законів 
формальної логіки – закон необхідності – 
ґрунтується на формулі: якщо при допу-
щенні судження заперечується наявність 
у нього достатніх засад, таке судження є 
хибним. 

Таким чином, поняття засад найбільш 
тісним чином поєднане із поняттям основ, 
принципів, керівних начал. Достатність і 
необхідність засад, як ознак, пов’язаних із 
їх сутністю, знаходять своє відображення 
у законах формальної логіки. Як філософ-
ська категорія, поняття «засади» вказує 
на основоположність, визначальність,  
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базовий характер, загальнотеоретичну 
важливість процесу чи явища, що дослі-
джується. Відтак, найбільш ефектив-
ною науково-теоретичною парадигмою 
вивчення адміністративно-правових засад 
дисциплінарної відповідальності військо-
вослужбовців ЗСУ є їх розгляд у контексті 
пов’язаності з іншими поняттями і кате-
горіями адміністративного права; з ура-
хуванням їх соціальної, філософської і 
юридичної природи; за допомогою апро-
бованих загально-філософських та спеці-
ально-юридичних методів. 

Обґрунтовуючи природу адміністра-
тивно-правових засад дисциплінарної 
відповідальності військовослужбовців 
ЗСУ, насамперед, зазначимо, що у пло-
щині юридичної науки поняття «засади» 
найчастіше вживається із прикметником 
«правові» та корелюється із поняттями 
«основи», «принципи».

 Зокрема, аналіз національного зако-
нодавства дозволяє зробити висновок 
про ототожнення законодавцем понять 
«засади» і «основи», а також про те, що 
у більшості випадків зміст поняття пра-
вових засад розкривається через норми, 
що закріплюють: а) організаційно-пра-
вові принципи (установки), що визна-
чають адміністративно-правовий статус 
певного органу (суб’єкта) чи визначають 
мету (ціль, принципи) певного напряму 
діяльності; б) організаційно-правові еле-
менти (аспекти) механізму здійснення 
такої діяльності чи функціонування 
органу. Тобто, йдеться про статичний та 
динамічний аспекти засад. Залежно від 
до сфери, у межах якої зазначені засади 
реалізуються (опосередковуються), у 
законодавстві може йтися про правові, 
організаційні, економічні, фінансові тощо 
засади. Конкретизуючи зазначене, відмі-
тимо, що поняття «правові засади» опо-
середковуються у змісті дефінітивних, 
установчих, регулятивних, процесуаль-
них, матеріальних тощо норм права, які 
визначають і закріплюють: а)об’єкт пра-
вового регулювання; б)його нормативну 
основу; в)принципи, мету, цілі, методи;  
г)адміністративно-правовий статус суб’єк-
тів владних повноважень; ґ) адміністра-
тивно-правовий статус суб’єктів, щодо 
яких реалізуються владні повноваження; 

д)види і форми відповідальності; е) особ-
ливості інформаційного, фінансового, 
кадрового забезпечення тощо. Залежно 
від галузевої належності норм-засад, виді-
ляють а) адміністративно-правові; б) кон-
ституційно-правові; в) процесуально-пра-
вові тощо засади. Однак, незалежно від 
галузевої належності, засадничі норми – 
це завжди норми-ідеї, норми керівного і 
основоположного виду. 

2. Порівнюючи представлені у літера-
турі підходи до розуміння адміністратив-
но-правових засад, зауважимо, що одним 
із критеріїв їх класифікації є предмет, 
тобто, суспільні відносини, які зазначені 
засади покликані забезпечувати. З ура-
хуванням зазначеного, виділення ознак 
адміністративно-правових засад дисци-
плінарної відповідальності військовос-
лужбовців ЗСУ, найраціональніше здійс-
нювати шляхом установлення параметрів 
кореляції зазначеного поняття із родо-
вим поняттям, яке має схожу галузеву  
природу. 

Як зазначалося вище, родовим понят-
тям до адміністративно-правових засад 
є поняття «правові засади», яке тракту-
ється на основі кількох підходів. Так, про-
фесор О. І. Якимець розглядає поняття 
«правові засади» у розумінні правових 
основ, джерела, на ґрунті якого будуються 
різні види діяльності [6, с. 15]. На думку 
О.В. Батраченка, «правові засади» – це 
основа, головні положення, на яких ґрун-
тується правова система держави, спо-
соби та методи правового регулювання 
тощо [7, c. 53]. Розробляючи засади кри-
мінального провадження, під зазначеним 
поняттям зазвичай розуміють закріплені 
в нормах права визначальні, фундамен-
тальні положення щодо найбільш суттє-
вих властивостей кримінального прова-
дження, які обумовлюють їх значення як 
засобу для захисту прав і свобод людини 
і громадянина, а також для врегулювання 
діяльності органів і посадових осіб, які 
ведуть процес [8, с.62]. Розкриваючи сут-
ність правових засад реалізації державної 
політики у сфері забезпечення економічної 
безпеки держави, Д.О. Кошиков визначає 
останні як «сукупність певних інституцій-
них та організаційних правил, алгоритмів, 
процедур, параметрів реалізації державної 
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політики в сфері економічної безпеки, які 
закріплені у нормах права, що містяться 
в законах та підзаконних актах України» 
[9, с. 171]. 

Таким чином, можна вести мову про 
вузький (коли під правовими засадами 
мають на увазі, передовсім, норми і прин-
ципи права, законодавство) та широкий 
(коли до уваги беруться усі різнорівневі 
і різні за природою елементи, що об’єк-
тивують певний вид (напрям) правового 
регулювання та його механізм) підходи до 
розуміння правових засад. 

Об’єктивація засадничих елементів, що 
покладаються в основу діяльності певного 
виду чи функціонування певного органу 
(суб’єкта), передовсім або виключно нор-
мами адміністративного права, обумов-
лює існування правових засад певного 
виду, а саме – адміністративно-правових. 
Характеризуючи адміністративно-правові 
засади розвитку державного управління 
в Україні, Н.С. Панова розглядає зазна-
чене поняття як «сукупність адміністра-
тивно-правових норм, які визначають 
основні цінності, принципи, завдання, 
форми та методи розвитку нормотворчої 
і розпорядчої діяльності органів виконав-
чої влади з метою вдосконалення їхнього 
владноорганізуючого впливу на відповідні 
суспільні відносини і процеси, а також 
оптимізації внутрішньоорганізаційної 
діяльності державних органів щодо забез-
печення належного виконання покладе-
них на них завдань, функцій і повнова-
жень» [10, c. 16]. Натомість, Д.Г. Заброда 
визначає поняття «адміністративно-пра-
вові засади» як «сукупність закріплених у 
нормах адміністративного права параме-
трів (характеристик) суспільного явища та 
правовідносин, що потребують урегулю-
вання за допомогою адміністративно-пра-
вових засобів», та пропонує виокрем-
лювати у змісті зазначеного поняття  
а)категоріальний; б) нормативний; 
в) інституційний; г) інструментально- 
технологічний зміст [11, с.49]. Досліджу-
ючи правову природу Державної служби 
охорони при МВС України, М.М. Мазепа 
трактує поняття адміністративно-правових 
засад як «систему нормативно-правового 
забезпечення її правоохоронної діяльності, 
яку складає сукупність законів та підза-

конних нормативних актів, що створюють 
правове поле для її належної організації та 
функціонування» [12, c. 8]. Не позбавлена 
раціональності позиція Б.О. Логвиненка, 
який, розробляючи проблематику адмі-
ністративно-правових засад медичного 
забезпечення органів внутрішніх справ, 
акцентує, що «зміст зазначеного поняття 
складають три основних системохаракте-
ризуючих державно-управлінських еле-
менти: модель, функції та форми. Модель 
визначає особливості організації медич-
ного забезпечення на всіх владно-управ-
лінських рівнях, функції – закріплюють 
основні напрями (види) такої діяльності, а 
форми – характеризують зовнішній прояв 
конкретних організаційно-управлінських 
дій, спрямованих на безпосередню реалі-
зацію зазначених функцій [13, c. 9-10]. 

У інших випадках під поняттям адміні-
стративно-правових засад розуміється: 
а) виражені у адміністративному праві 
вихідні нормативно-керівні начала, що 
характеризують зміст і закономірності 
діяльності певного органу (суб’єкту), 
напрям здійснення політики чи певний 
вид діяльності; б) сутність (зміст) норма-
тивного регулювання правових відносин 
у певній галузі чи за певним напрямом; 
в) правова основа, джерело, на ґрунті 
якого будується той чи інший вид діяль-
ності, виконання законодавчо визначе-
них завдань певним суб’єктом; г) певна 
процедура здійснення (реалізації) певної 
політики (діяльності), що включає в себе 
мету, завдання, норми, методи, включно 
з елементами адміністративно-правового 
статусу суб’єктів; д) цілі, які мають бути 
досягнені у результаті реалізації певного 
напряму політики чи діяльності, тощо. 

Осмислюючи зазначені концепції поняття 
адміністративно-правових засад, прихо-
димо до висновку, що, попри різноманіття 
дефініцій, існують кілька основних підхо-
дів до його розуміння, а саме: а) у розу-
мінні закріплених у законодавстві керівних 
начал (принципів), що визначають право-
вий статус та регламентують діяльність того 
чи іншого органу (суб’єкта); б) як систему 
нормативно-правових актів, що регулюють 
певну сферу суспільних відносин чи покла-
даються в основу певного напряму пра-
вового регулювання; в) як певні правила, 
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на основі яких забезпечується функціону-
вання того чи іншого органу (суб’єкта); г) як 
основні цілі, на досягнення яких спрямо-
вана державна політика чи певний напрям 
правового регулювання.

Здебільшого, для формування поняття 
«адміністративно-правові засади» вико-
ристовується інтегративний підхід, суть 
якого полягає у ототожненні зазначеного 
поняття із поняттям принципів, основних 
напрямів, організаційно-правового забез-
печення та організаційно-правового меха-
нізму певного виду діяльності чи функціону-
вання певного органу. Зазначене не сприяє 
уніфікації поглядів на поняття, ускладнює 
розуміння його сутності та розмиває зміст.

Інший важливий висновок, детерміно-
ваний опрацюванням наявних результатів 
розробки поняття адміністративно-право-
вих засад полягає у тому, що для визна-
чення сутності та розкриття змісту адмі-
ністративно-правових засад беруться 
до уваги різні їх характеристики. Най-
більш важливими серед яких є, зокрема: 
а) комплексний характер зазначеного 
поняття; б) наявність окремого предмету 
(тобто, пов’язаність їх змісту із певними 
параметрами (характеристиками) сус-
пільного явища та/чи правовідносин, що 
виникають на їх основі); в) об’єктивація, 
переважно, у нормах адміністративного 
права; г) урегулювання детермінованих 
відносини, переважно, адміністратив-
но-правовими засобами; д) складність та 
різнорідність системо-структури.

З урахуванням зазначеного, пропону-
ємо під поняттям адміністративно-пра-
вових засад дисциплінарної відповідаль-
ності військовослужбовців ЗСУ розуміти 
комплекс закріплених нормами, пере-
важно, адміністративного права параме-
трів (основних характеристик) та прин-
ципів регулювання суспільних відносин, 
що виникають у процесі реалізації у під-
розділах і частинах ЗСУ дисциплінарних 
правовідносин, які урегульовуються за 
допомогою, переважно, адміністратив-
но-правових засобів та об’єктивуються 
на нормативно-правовому, суб’єктному та 
організаційно-управлінському рівні. 

Обґрунтування змісту зазначеного 
поняття потребує формату окремого 
дослідження. 

Висновки і пропозиції. 
1. У статті доведено ефективність 

вивчення адміністративно-правових засад 
дисциплінарної відповідальності військо-
вослужбовців ЗСУ у межах спеціаль-
ної науково-теоретичної парадигми, що 
передбачає: кореляцію зазначеного кате-
горії із категоріями правових засад, адмі-
ністративно-правових засад; урахування 
їх спільної природи; використання законів 
формальної ліки, семантики, загальної та 
спеціальної методології. Формуючи поняття 
«адміністративно-правові засади дисциплі-
нарної відповідальності військовослужбов-
ців ЗСУ, слід враховувати, що категорія 
засад, як достатніх і необхідних умов для 
обґрунтування будь-якого явища, характе-
ризується визначальністю, основоположні-
стю, загальнотеоретичною важливістю.

2. Установлено, що наразі не існує єди-
ного підходу до розуміння адміністратив-
но-правових засад. Натомість, найчастіше 
використовується інтегративний підхід, суть 
якого полягає у ототожненні зазначеного 
поняття із поняттям принципів; основних 
напрямів; організаційно-правового забезпе-
чення, організаційно-правового механізму. 
Розкриття сутності адміністративно-право-
вих засад найчастіше здійснюється з ура-
хуванням таких характеристик зазначе-
ного поняття, як: а) комплексний характер; 
б) наявність окремого предмету; в) пов’яза-
ність змісту із певними параметрами суспіль-
ного явища чи правовідносин, що виника-
ють на його основі; г) об’єктивація у нормах 
адміністративного права; ґ) урегулювання 
детермінованих відносини адміністратив-
но-правовими засобами; д) складність і 
багаторівневість системо-структури.

3. Запропоновано під поняттям адміні-
стративно-правових засад дисциплінарної 
відповідальності військовослужбовців ЗСУ 
розуміти комплекс закріплених нормами, 
переважно, адміністративного права 
параметрів (основних характеристик) та 
принципів регулювання суспільних відно-
син, що виникають у процесі реалізації у 
підрозділах і частинах ЗСУ дисциплінар-
них правовідносин, які урегульовуються 
за допомогою адміністративно-правових 
засобів та об’єктивуються на норматив-
но-правовому, суб’єктному та організацій-
но-управлінському рівнях.
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4. Доведено, що подальша розробка 
категорії «адміністративно-правові 
засади» сприятиме конкретизації поняття 
«адміністративно-правові засади дисци-
плінарної відповідальності військовослуж-
бовці ЗСУ», обґрунтуванню та уточненню 
його змісту, вирішенню наукових та прак-
тичних проблем їх удосконалення.
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Zaluzhnyi V. Administrative and legal principles of disciplinary responsibility of 
servicemen of the Armed Forces of Ukraine: concept, peculiarities of legal nature 
and content

The article proves the effectiveness of studying the administrative-legal bases of 
disciplinary responsibility of servicemen of the Armed Forces of Ukraine within the framework 
of a special scientific-theoretical paradigm, which involves: correlation of the specified 
category with the categories of legal bases, administrative-legal bases, taking into account 
their common nature; use of laws of formal medicine, semantics, general and special 
methodology. Forming the concept of “administrative and legal principles of disciplinary 
responsibility of servicemen of the Armed Forces of Ukraine, it should be taken into account 
that the category of principles, as sufficient and necessary conditions for substantiating 
any phenomenon, is characterized by determinability, fundamentality, general theoretical 
importance.

It was established that among scientists there is no single approach to understanding 
administrative and legal principles. Instead, an integrative approach is most often used, 
the essence of which is to identify the specified concept with the concept of principles; 
main directions; organizational and legal provision, organizational and legal mechanism. 
Disclosure of the essence of administrative and legal principles is most often carried out 
taking into account such characteristics of the specified concept as: 1) complex nature; 2) the 
presence of a separate subject; 3) the connection of the content with certain parameters of 
a social phenomenon or legal relations arising on its basis; 4) objectification in the norms 
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of administrative law; 5) settlement of deterministic relations by administrative and legal 
means; 6) complexity and multi-level system structure.

It is suggested that the administrative and legal principles of disciplinary responsibility 
of servicemen of the Armed Forces of Ukraine be understood as a set of parameters (main 
characteristics) established by the norms of administrative law and principles of social relations 
regulation that arise in the process of implementing disciplinary legal relations in units and 
parts of the Armed Forces of Ukraine, which are regulated by means of administrative legal 
means and are objectified at the normative-legal, subject and organizational-management 
levels.

It has been proven that the further development of the category “administrative and 
legal principles” will contribute to the specification of the concept of “administrative and 
legal principles of disciplinary responsibility of servicemen of the Armed Forces of Ukraine”, 
substantiating and clarifying its content, solving scientific and practical problems of their 
improvement.

Key words: principles, administrative and legal principles; disciplinary responsibility, 
military personnel, Armed Forces of Ukraine.



2022 р., № 2

103

© Іщенко І. В., 2022

УДК 351.74
DOI https://doi.org/10.32840/pdu.2022.2.13

І. В. Іщенко
кандидат юридичних наук,

 начальник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області

ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ОФІЦЕРА 
ГРОМАДИ ЯК ЗАПОРУКА БЕЗПЕКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

У науковій статті здійснено наукове дослідження щодо превентивної діяльності полі-
цейського офіцера громади через семантику наукових праць вчених-адміністративістів, 
які безпосередньо досліджували питання діяльності дільничного інспектора міліції, як 
безпосереднього представника публічної влади на місцях.

Доведено, що під превентивною діяльністю поліцейського офіцера громади доцільно 
розуміти врегульовану нормами адміністративного права діяльність щодо попере-
дження, виявлення та недопущення порушень публічного порядку та безпеки на тери-
торії обслуговування, вибудовування позитивних довірчих стосунків з населенням тери-
торіальної громади в дусі дотримання правил співжиття, а також застосування заходів 
поліцейського примусу у випадку порушень публічного порядку та безпеки.

Основними рисами превентивної діяльності поліцейського офіцера громади наз-
вано: 1) урегульованість нормами адміністративного права; 2) здійснюється на постій-
ній основі; 3) забезпечується реалізацією принципу взаємодії з населенням на засадах 
партнерства, а також законності, необхідності, пропорційності, ефективності та дотри-
мання прав і свобод людини; 4) основною діяльності є проведення виховних, інформа-
ційних та роз’яснювальних заходів, а також заходів щодо поліцейського піклування; 
5) спрямована на здійснення профілактичної роботи щодо нормативно-визначеної кате-
горії осіб; 6) має місце застосування примусових заходів орієнтованих на захист інтере-
сів публічної безпеки та порядку та недопущення вчинення правопорушень.

Виокремлено три напрями превентивної (профілактичної) діяльності поліцейського 
офіцера громади: по-перше, це запобігання кримінальним та іншим правопорушенням 
на території обслуговування; по-друге, перевірка дотримання обмежень, установле-
них законодавством щодо осіб, які перебувають на профілактичному обліку; по-третє, 
здійснення заходів щодо поліцейського піклування.

Ключові слова: територіальна громада, поліцейський офіцер громади, превентивна 
діяльність, профілактична робота, профілактичний облік.

Постановка проблеми. Розпочата 
реформа органів Національної поліції змі-
нила підхід до ведення поліцейської діяль-
ності в Україні та безумовно принесла нові 
цінності у систему правоохоронних орга-
нів. Однією з таких цінностей є взаємодія 
поліції та громади на засадах партнерства. 
Протягом останніх шести років було впро-
ваджено чимало ініціатив, спрямованих на 
налагодження діалогу між поліцією та гро-
мадськістю: від діалогових платформ до 
створення осередків самоорганізації насе-
лення. Спочатку таку діяльність, з огляду 
на початок роботи патрульної поліції, було 
сконцентровано у великих містах. Зараз 

же перед поліцією та громадськістю стоїть 
новий виклик – як налагодити ефективну 
взаємодію в неурбанізованих місцевостях, 
де протягом довгого часу мешканці не 
мали змоги бути у постійному контакті з 
поліцією [1]. 

Сьогодні з метою запобігання та припи-
нення адміністративних правопорушень і 
злочинів, захисту життя та здоров’я гро-
мадян, інтересів суспільства і держави 
від протиправних посягань, керуючись 
Законом України «Про Національну полі-
цію», ст. 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Указом 
Президента України «Про заходи щодо 
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забезпечення особистої безпеки грома-
дян та протидії злочинності» з травня 
2019 року в Україні реалізується Всеу-
країнський проєкт «Поліцейський офіцер 
громади», який спрямовано не тільки на 
покращення взаємодії органів охорони 
правопорядку з окремими громадянами, 
місцевими органами державної влади та 
місцевого самоврядування, а й на сприй-
няття суспільством Національної полі-
ції України в невеликих містах і селах, 
надання можливості громадянам, які про-
живають у віддаленій місцевості, отриму-
вати якісні поліцейські послуги, а також 
на удосконалення поліцейської діяльності 
[2]. Зазначене безпосередньо вказує на 
актуальність проведення наукового дослі-
дження в напрямі превентивної діяльно-
сті поліцейського офіцера громади, що є 
запорукою безпекової складової терито-
ріальної громади, оскільки головне його 
завдання – це забезпечувати порядок, 
запобігати правопорушенням і злочинам у 
межах певної місцевості.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Теоретичною основою про-
ведення наукового дослідження щодо 
превентивної діяльності поліцейського 
офіцера громади є наукові доробки вче-
них-адміністративістів, які у своїх працях 
безпосередньо розглядали питання діяль-
ності, як правило, дільничного інспектора 
міліції (ДІМ), як безпосереднього пред-
ставника публічної влади на місцях щодо 
попередження та припинення правопору-
шенням.

Зокрема, П. В. Макушев досліджував 
модель формування та удосконалення 
професійної правосвідомості та професій-
но-правової культури ДІМ, яка мала ґрун-
туватися на законній мірі співвідношення 
особистих, колективних (корпоративних), 
державних і суспільних інтересів та спрямо-
вана на оновлених їх соціально-правових 
функціях, особливостях правозастосовчої і 
правоохоронної діяльності, наявності стій-
кої системи професійних поглядів, устано-
вок, ціннісних орієнтацій [3].

І.О. Панов досліджуючи питання адмі-
ністративної діяльності ДІМ звертав увагу, 
що у процесі її здійснення реалізується 
визначений законодавством обсяг повно-
важень ДІМ щодо боротьби з адміністра-

тивними правопорушеннями, що виража-
ється, зокрема, у їх виявленні, збиранні 
та перевірці доказів, оформленні необхід-
них процесуальних документів, розгляді 
підвідомчих їм справ та винесенні по них 
відповідних постанов, направленні окре-
мих справ для розгляду за підвідомчістю, 
а також у виконанні постанов по таких 
справах. Особливість діяльності ДІМ поля-
гає у реалізації відповідних повноважень 
вимогам закону, забезпечення дотри-
мання прав і законних інтересів всіх учас-
ників провадження, насамперед громадян 
[4]. В цьому контексті відмічається саме 
адміністративно-юрисдикційна діяль-
ність останніх, але основна мета діяльно-
сті останніх все ж таки має превентивну 
спрямованість.

Свого часу М.О. Тучак зазначав, що 
реформування органів внутрішніх справ 
загалом і служби ДІМ зокрема передбачає, 
з одного боку, вирішення проблем адапта-
ції до нових умов їх організаційних струк-
тур, а з іншого – закріплення відповідних 
перетворень, нових завдань, функцій нор-
мами чинного законодавства, в тому числі 
адміністративного [5, с. 3]. Крім того, 
М.О. Тучак наголошував на необхідності 
в розробці теоретичних питань організа-
ції і діяльності як органів внутрішніх справ 
в цілому, так окремих їх структурних під-
розділів, серед яких служба ДІМ, завдяки 
найбільшій наближеності до населення, 
посідає провідне місце [5, с. 3]. В цьому 
аспекті спостерігається постійна взаємо-
дія служби ДІМ з громадськістю на заса-
дах партнерства та повної злагодженості 
діяльності на території обслуговування.

В той же час В.М. Зінич розглядав діяль-
ність ДІМ як складову загальнодержавної 
системи профілактики поряд з іншими 
державними органами та громадськими 
організаціями. На основі характеристики 
суб’єктивних ознак профілактичної діяль-
ності взагалі, В.М. Зінич характеризує 
діяльність органів, які виступають суб’єк-
тами профілактики, і розглядає діяль-
ність ДІМ як з позицій динаміки та реаль-
ного функціонування (функцій, завдань, 
повноважень, компетенції, адміністра-
тивних важелів тощо), так і практичного 
здійснення ним виконавчо-розпорядчої 
діяльності на дільниці [6, с. 9].
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В.В. Бродовський у межах свого дисер-
таційного дослідження акцентує увагу на 
важливій ролі у реалізації правоохоронної 
функції держави служби ДІМ, головними 
завданнями якої є надання широкого 
спектра правоохоронних послуг, а також 
профілактика правопорушень. Виконання 
цих завдань залежить від багатьох чин-
ників, зокрема рівня організованості, 
упорядкування апарату, інформаційного 
забезпечення, законодавчого визначення 
правового статусу тощо [7, с. 3].

В зазначених наукових працях вче-
ними постійно зверталась увага на осо-
бливе місце зазначеної служби в системі 
правоохоронного органу, діяльність якого 
безпосередньо спрямована на постійну 
взаємодію з населенням на засадах парт-
нерства та здійснення заходів спрямова-
них на попередження та припинення пра-
вопорушень на території обслуговування. 

Мета статті полягає в необхідності 
дослідити превентивну діяльність полі-
цейського офіцера громади через забез-
печення безпекової складової територі-
альної громади.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Слід звернути увагу, що полі-
цейський офіцер громади – це праців-
ник Національної поліції, орієнтований 
на оперативне вирішення проблем щодо 
забезпечення належної безпеки саме 
своєї територіальної громади. Поліцей-
ський офіцер громади не муніципальний 
поліцейський, він залишається у штаті 
місцевого органу поліції, який контролює 
законність прийнятих ним рішень. Він має 
право на матеріальне і фінансове забез-
печення, соціальні гарантії та пільги, як 
і інші поліцейські згідно із Законом Укра-
їни «Про Національну поліцію» та іншими 
законодавчими актами України. Однак є і 
певна особливість, яка полягає в тому, що 
поліцейський офіцер громади синтезує у 
своїй діяльності функції дільничного офі-
цера поліції та поліцейського патрульної 
поліції [2]. 

До сьогоднішнього дня було актуальним 
та відкритим питання щодо нормативного 
врегулювання діяльності поліцейського 
офіцера громади. В травні 2022 року нака-
зом МВС України від 18.05.2022 № 301 з 
метою урегульованості діяльності полі-

цейського офіцера громади було внесені 
відповідні зміни до наказу МВС України від 
28.07.2017 № 650 в частині закріплення 
інструкції з організації діяльності діль-
ничних офіцерів поліції та поліцейських 
офіцерів громад, тобто чітке визначення 
завдання, права, обов’язки, напрями та 
особливості організації діяльності полі-
цейських офіцерів громад у межах визна-
ченої поліцейської дільниці [8].

Безпосереднє звернення до наказу МВС 
України від 28.07.2017 № 650 надає мож-
ливість вказати, що превентивна (профі-
лактична) діяльність поліцейського офі-
цера громади – це нормативно визначені 
заходи, що застосовуються останніми у 
межах компетенції, спрямовані на запо-
бігання кримінальним та іншим правопо-
рушенням, перевірку дотримання обме-
жень, установлених законодавством щодо 
осіб, які перебувають на профілактичному 
обліку, здійснення поліцейського піклу-
вання [9]. 

В наукових працях звертається увага, 
що превентивна діяльність дільничних 
офіцерів поліції спрямована якраз на: 
забезпечення публічного порядку та без-
пеки на поліцейській дільниці; ефективну 
реалізацію прав і свобод людини та гро-
мадянина; реалізацію правового інстру-
ментарію, необхідного для досягнення 
поставлених цілей; недопущення проти-
правних дій особами, які схильні до вчи-
нення правопорушень; створення відпо-
відних стимулів до правомірної поведінки 
з боку всіх верств населення шляхом усу-
нення причин та умов, що сприяють вчи-
ненню правопорушень [10, с. 198-199].

Н. О. Левченко також зосереджує увагу, 
що профілактичні заходи, які може вико-
ристовувати дільничний офіцер поліції, 
поділяють на зумовлені організаційно-рег-
ламентними вимогами (винесення офіцій-
ного застереження про неприпустимість 
поведінки, залучення осіб й установ до 
контролю за поведінкою профілактованого, 
працевлаштування, вилучення зброї та зна-
рядь учинення злочину, перевірка за кар-
тотеками й обліками, нейтралізація зв’язків 
зі злочинним середовищем тощо) та опосе-
редковані психологічними чинниками (про-
філактичні бесіди, нормалізація стосунків 
у найближчому соціальному середовищі та 
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способу життя, проведення дозвілля, кон-
сультації психолога тощо) [11].

О.М. Головко розглядає діяльність діль-
ничного офіцера поліції як суб’єкта адміні-
стративної діяльності Національної поліції 
України, що характеризується передусім 
його владно-публічні та публічно-сер-
вісні повноваження, якими він наділений 
відповідно до чинного законодавства для 
реалізації функцій публічного управління 
через визначені адмiнiстративно-правовi 
форми із застосуванням адміністратив-
но-правових методів у сфері забезпечення 
охорони прав i свобод людини, інтересів 
суспільства i держави, протидії злочин-
ності, підтримання публічної безпеки i 
порядку, а також надання поліцейських 
послуг у межах території обслуговування 
[12, с. 186]. В аспекті зазначеного вче-
ний звертає увагу на публічно-сервісну 
складову діяльності дільничного офіцера 
поліції, що є актуальним в процесі станов-
лення Національної поліції, де діяльність 
останніх базується в тісній співпраці та 
взаємодії з населенням, територіальними 
громадами та громадськими об’єднаннями 
на засадах партнерства і спрямована на 
задоволення їхніх потреб [13].

В той же час, нормативними актами без-
посередньо регламентується превентивна 
діяльність поліцейського офіцера громади 
через закріплення за останніми основних 
завдань, а саме: 1) діяльність безпосе-
редньо ґрунтується на принципі взаємо-
дії з населенням на засадах партнерства 
та має на меті співпрацю з громадянами, 
громадськими організаціями, установами, 
підприємствами різних форм власності; 
2) взаємодія з органами державної влади 
та місцевого самоврядування, населенням 
й утвореними відповідно до чинного зако-
нодавства громадськими формуваннями з 
охорони громадського порядку; 3) вико-
нання завдань, спрямованих на дотри-
мання прав і свобод людини, а також інте-
ресів суспільства і держави; 4) вжиття 
заходів для взяття на превентивний (про-
філактичний) облік осіб, щодо яких здійс-
нюється превентивна (профілактична) 
діяльність та внесення відповідної інфор-
мації до ЄІС МВС; 5) співпраця з групами 
реагування патрульної поліції щодо засто-
сування превентивних (профілактичних) 

заходів стосовно осіб, які схильні до вчи-
нення правопорушень та/або перебува-
ють на превентивних (профілактичних) 
обліках поліції [9].

Варто також вказати на реалізацію 
поліцейським офіцером громади превен-
тивної діяльності щодо осіб, схильних до 
вчинення домашнього насильства (кривд-
ників) та вжиття превентивних заходів, 
передбачених законодавством і спрямо-
ваних на запобігання правопорушенням, 
пов’язаним із домашнім насильством та 
насильством за ознакою статі.

Зазначимо, що підставами для постав-
лення кривдника на профілактичний облік 
є: складений адміністративний протокол 
про адміністративне правопорушення, 
передбачене статтею 173-2 КУпАП; тер-
міновий заборонний припис стосовно 
кривдника, винесений працівником упов-
новаженого підрозділу поліції; отримання 
уповноваженим підрозділом поліції в уста-
новленому законом порядку інформації 
про видачу судом обмежувального при-
пису кривднику; рішення суду про накла-
дення адміністративного стягнення за 
адміністративне правопорушення, перед-
бачене статтею 173-2 КУпАП; відкриття 
кримінального провадження стосовно 
кривдника у зв’язку з вчиненням ним 
домашнього насильства чи насильства 
за ознакою статі; повідомлення установи 
виконання покарань про звільнення від 
відбування покарання кривдника, засу-
дженого за вчинення домашнього насиль-
ства чи насильства за ознакою статі [14].

Крім зазначеної правової регламента-
ції превентивної діяльності поліцейського 
офіцера громади, постає необхідним вка-
зати на відповідні фактори, які існують 
у запровадженні даного проекту на всій 
території нашої держави: по-перше, вини-
кають питання щодо спроможності деяких 
громад забезпечити умови для поліцей-
ського, які передбачені вимогами про-
єкту (придбання службового автомобіля, 
складнощі з організацією поліцейської 
станції відповідно до вимог); по-друге, 
деякі громади наразі не бачать для себе 
нагальної потреби в приєднанні до ініціа-
тиви через близьке розташування відділу 
поліції або наявність більш пріоритетних, 
на їхній погляд, видатків; по-третє, не 
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завжди вдається вчасно закрити доступні 
вакансії з огляду на потребу переїзду 
поліцейського офіцера громади на тери-
торію несення служби; по-четверте, особ-
ливості несення служби значною мірою 
впливають на можливості реалізації парт-
нерства із громадою, а також впливають 
на емоційний стан офіцерів. Оскільки вза-
ємодія з громадою передбачає емпатійну 
складову, особливості несення служби 
у сільській місцевості варто нерозривно 
розглядати з плануванням заходів, спря-
мованих на розвиток взаємодії з населен-
ням [1, с. 14-15]. 

Висновки. На підставі викладеного, 
можемо констатувати, що превентивна 
діяльність поліцейського офіцера громади 
відіграє важливу роль у забезпеченні без-
пекової складової територіальної громади. 
На сьогоднішній день відбулось норматив-
но-правове закріплення діяльності полі-
цейських офіцерів громади, що дозволяє 
говорити про виокремлення та реалізацію 
складових елементів адміністративно-пра-
вовий статусу останніх в системі органів 
Національної поліції. 

Під превентивною діяльністю поліцей-
ського офіцера громади доцільно розуміти 
врегульовану нормами адміністративного 
права діяльність щодо попередження, 
виявлення та недопущення порушень 
публічного порядку та безпеки на терито-
рії обслуговування, вибудовування пози-
тивних довірчих стосунків з населенням 
територіальної громади в дусі дотримання 
правил співжиття, а також застосування 
заходів поліцейського примусу у випадку 
порушень публічного порядку та безпеки.

Основними рисами превентивної діяль-
ності поліцейського офіцера громади 
є: 1) урегульованість нормами адміні-
стративного права; 2) здійснюється на 
постійній основі; 3) забезпечується реа-
лізацією принципу взаємодії з населен-
ням на засадах партнерства, а також 
законності, необхідності, пропорційності, 
ефективності та дотримання прав і сво-
бод людини; 4) основною діяльності є 
проведення виховних, інформаційних та 
роз’яснювальних заходів, а також заходів 
щодо поліцейського піклування; 5) спря-
мована на здійснення профілактичної 
роботи щодо нормативно-визначеної кате-

горії осіб; 6) має місце застосування при-
мусових заходів орієнтованих на захист 
інтересів публічної безпеки та порядку та 
недопущення вчинення правопорушень.

Виходячи із нормативного закріплення 
превентивної (профілактичної) діяльності 
поліцейського офіцера громади доцільно 
виокремити три основних його напрямки: 
по-перше, це запобігання кримінальним 
та іншим правопорушенням на терито-
рії обслуговування; по-друге, перевірка 
дотримання обмежень, установлених 
законодавством щодо осіб, які перебува-
ють на профілактичному обліку; по-третє, 
здійснення заходів щодо поліцейського 
піклування.
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Ishchenko I.  Preventive activities of the community police officer as a guarantee 
of a safe composite territorial community

In the scientific articles, a scientific study was carried out on the preventive activities 
of the community police officer through the semantics of scientific works of administrative 
scientists who directly investigated the issue of the activities of the precinct police inspector, 
as a direct representative of public authorities on the ground. It is proved that the preventive 
activity of a community police officer should be understood as activities regulated by the 
norms of administrative law regarding the prevention, detection and prevention of violations 
of public order and security in the territory of service, building positive trust relations with 
the population of the territorial community in the spirit of observing the rules of coexistence, 
as well as the application of measures of the police coercion in case of violations of public 
order and security. The main features of the community police officer’s preventive activity 
are: 1) regulated by the norms of administrative law; 2) is carried out on a permanent basis; 
3) is ensured by the implementation of the principle of interaction with the population on the 
basis of partnership, as well as legality, necessity, proportionality, efficiency and observance 
of human rights and freedoms; 4) the main activity is conducting educational, informational 
and explanatory activities, as well as activities related to police custody; 5) aimed at carrying 
out preventive work for a normatively defined category of persons; 6) coercive measures 
aimed at protecting the interests of public safety and order and preventing the commission of 
offenses take place. Three directions of preventive (prophylactic) activity of the community 
police officer are distinguished: first, it is the prevention of criminal and other offenses in the 
territory of service; secondly, verification of compliance with the restrictions established by 
legislation regarding persons who are on preventive registration; third, the implementation 
of policing measures. 

Key words: territorial community, community police officer, preventive activity, 
preventive work, preventive accounting.
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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ 
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

На підставі новітніх норм чинного законодавства України та міжнародних документів у 
статті досліджено проблемні аспекти управлінсько-правового процесу державотворення 
та обґрунтовано необхідність впровадження дієвих механізмів публічного адміністрування, 
таких як, забезпечення національної безпеки, імплементація норм міжнародного права в 
правову систему України, завершення реформи децентралізації влади, ефективна антикоруп-
ційна політика, подолання правового нігілізму у суспільстві, активна позиція громадськості 
в управлінні державними справами, ефективне впровадження Стратегії сталого розвитку. 

У статті проаналізовано та розкрито проблематику впровадження першочергових 
законодавчих ініціатив щодо: реформування в частині децентралізації влади; вирішення 
проблем антикорупційного характеру; продовження практики імплементації норм міжна-
родного права у законодавство України; координації, вдосконалення та розширення вза-
ємодії із правоохоронними органами і спеціальними службами іноземних держав, антите-
рористичними структурами ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, іншими міжнародними організаціями; 
налагодження постійного обміну досвідом із відповідними органами іноземних держав та 
міжнародними організаціями. Звичайно ж мотивацію до міжмуніципальної консолідації в 
Україні значно посилює нова законодавча база, що, створює належні механізми та пра-
вові умови для формування спроможних територіальних громад та об’єднання свої зусиль 
для вирішення нагальних проблем місцевого та регіонального значення. І як ми бачимо, 
нова модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів, які отримали певну незалеж-
ність та автономію від центрального бюджету абсолютно себе виправдовує. 

Аналізуючи пріоритетні напрями формування державної антикорупційної політики 
України у статті проведено законодавче дослідження у створенні дієвого правового 
механізму протидії корупційним правопорушенням, зокрема, проаналізовано норми 
Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та її ефективне практичне застосування в 
усіх сферах державного та суспільного життя.

Ключові слова: державна антикорупційна політика, децентралізація, імплементація 
норм міжнародного права, національна безпека, публічне адміністрування, реформування.

Постановка проблеми. З метою про-
ведення комплексних реформ у різних 
сферах державної політики потрібна дієва 
система державного управління, зокрема, 
публічного адміністрування, та професій-
ний підбір кадрів на посади до відповід-
них державних структур.

Пріоритетами публічного адміністру-
вання є: прийняття нормативно-правових 
актів та ефективна реалізація законодав-
ства України у визначеній сфері; форму-
вання висококваліфікованої, компетентної 
групи фахівців з питань удосконалення 
механізму публічного адміністрування;  
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визначення оптимальної кількості апа-
рату органів публічної адміністрації з 
урахуванням функцій та організаційної 
структури державних органів, оптимізація 
чисельності працівників органів держав-
ної влади; утворення інтегрованої інфор-
маційної системи управління людськими 
ресурсами; реформування системи про-
фесійного навчання суб’єктів публічного 
адміністрування. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідженню питань сутності дер-
жавного управління та публічного адмі-
ністрування в Україні приділяли увагу: 
В. Бакуменко, Ю. Москальчук, П. Надоліш-
ній, В. Новікова, Ю. Шемшученко та інші. 
Особливості ефективного засобу досяг-
нення взаємодії у роботі органів законодав-
чої, виконавчої та судової влади в Україні 
обґрунтовано у працях: Ю. Москальчука, 
Н. Філіпової, О. Шатило.  Стан та перспек-
тиви соціальної безпеки, забезпечення 
національної безпека як основної мети 
державної політики України у свої працях 
досліджували: В. Лагодіна, О. Новікова, 
О. Сидорчук, О. Панькова та інші. Однак, 
питання сутності державного управління 
та публічного адміністрування в контек-
сті ефективного управлінського процесу 
й надалі залишаються актуальними та 
потребують подальшого наукового дослі-
дження й супроводу.

Мета статті – на основі аналізу норм 
адміністративного права, а також загаль-
нотеоретичних на наукових досліджень 
обґрунтувати та визначити особливості 
управлінсько-правових аспектів процесу 
державотворення в Україні, проблеми 
взаємодії та функціонування органів дер-
жавного управління в контексті ефектив-
ного управлінського процесу й шляхи їх 
розв’язання. 

Виклад основного матеріалу. Важ-
ливими проблемними аспектами управлін-
сько-правового процесу державотворення 
є необхідність впровадження дієвих меха-
нізмів публічного адміністрування: забез-
печення національної безпеки; міжна-
родне співробітництво, імплементація норм 
міжнародного права в правову систему 
України; реформа децентралізації в Укра-
їні; ефективна антикорупційна політика 
держави; активна позиція громадськості 

в управлінні державними справами, подо-
лання правового нігілізму; ефективне 
впровадження Стратегії сталого розвитку. 
Особливий правовий режим державного 
управління створює адміністративне право, 
закріплюючи у відповідних нормах законо-
давства правила поведінки суб’єктів адмі-
ністративно-правових відносин та надає 
управлінським відносинам юридичного 
характеру та формальної загальнообов’яз-
ковості. Практичне відображення адміні-
стративно-правових процедур невід’ємно 
пов’язане з державним управлінням, що в 
свою чергу базується на законодавчих та 
процесуальних рішеннях [1].

Законом України «Про національну без-
пеку України» визначено повноваження 
державних органів у сферах національ-
ної безпеки і оборони, створено основу 
для інтеграції політики та процедур орга-
нів державного управління та публічного 
адміністрування, а також інших держав-
них органів, функції яких стосуються наці-
ональної безпеки і оборони, сил безпеки і 
сил оборони. А також, визначено систему 
командування, контролю та координації 
операцій сил безпеки і сил оборони, запро-
ваджено всеосяжний підхід до планування 
у сферах національної безпеки і оборони, 
забезпечено у такий спосіб демократич-
ний цивільний контроль над органами 
та формуваннями сектору безпеки і обо-
рони. Так, національна безпека України – 
це захищеність державного суверенітету, 
територіальної цілісності, демократичного 
конституційного ладу та інших національ-
них інтересів України від реальних та 
потенційних загроз. Оптимізація держа-
вотворення і трансформаційних процесів 
у суспільстві неможлива без чіткої страте-
гії забезпечення національної безпеки на 
перспективу [2]. Така стратегія повинна 
вироблятися компетентними управлінцями 
публічного адміністрування з прогностич-
ною метою підготовки до подолання будь-
яких небезпек. А для цього необхідні чіткі 
пріоритети, чітка ієрархія національних 
цілей та інтересів за їх важливістю і прі-
оритетністю, що надалі стають основою 
розробки відповідних стратегій різного 
рівня [3]. За будь-яких умов задоволення 
потреби в безпеці на всіх її рівнях: інди-
відуальному, суспільному, національному, 
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міжнародному передбачає застосування 
системного підходу для всебічного вра-
хування низки факторів, які здійснюють 
вплив на безпечний розвиток соціальної 
системи, що дає змогу дійти висновку про 
доцільність постійних досліджень співвід-
ношення національного, державного та 
міжнародного інтересу [4].

Міжнародне співробітництво України 
має здійснюватися шляхом: продовження 
практики імплементації норм міжнарод-
ного права у законодавство України, укла-
дених у рамках ООН, інших міжнародних 
організацій; взаємодії з ЄС відповідно до 
норм міжнародного права; координації, 
вдосконалення та розширення взаємодії 
із правоохоронними органами і спеціаль-
ними службами іноземних держав, анти-
терористичними структурами ООН, ОБСЄ, 
НАТО, ЄС, іншими міжнародними організа-
ціями, на підставі міжнародних договорів; 
укладення міжнародних договорів про 
співробітництво та відповідними органами 
іноземних держав; налагодження постій-
ного обміну досвідом із відповідними орга-
нами іноземних держав та міжнародними 
організаціями.

Необхідно закцентувати увагу на тому, 
що 27.06.2014 в ході засідання Ради 
Європейського Союзу, між Україною та 
керівництвом ЄС і главами держав та уря-
дів 28 держав – членів ЄС було підписано 
економічну частину Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС – розділи III «Юсти-
ція, свобода та безпека», IV «Торгівля і 
питання, пов’язані з торгівлею», V «Еко-
номічне та галузеве співробітництво» та 
VI «Фінансове співробітництво та поло-
ження щодо боротьби із шахрайством». 
16.092014 Верховна Рада України та Євро-
пейський Парламент синхронно ратифіку-
вали дану Угоду, відповідно до положень 
якої Українська сторона передала депози-
тарію ратифікаційні грамоти і таким чином 
завершила всі внутрішньодержавні про-
цедури. 01.09.2017 після тривалого про-
цесу ратифікації усіма державами-чле-
нами Угода про асоціацію між Україною та 
ЄС набула чинності у повному обсязі та 
було передбачено можливість здійснення 
всебічного її перегляду, включаючи її цілі. 
Сторонами через 5 років від дати набуття 
Угодою чинності передбачено проведення 

першої всебічної оцінки стану імплемента-
ції завдань Угоди та можливості «приско-
рення і розширення сфери дії лібералізації 
митних тарифів у двосторонній торгівлі». 
На Двадцять другому Саміті в Брюсселі 
06.10.2020 Україна – ЄС, сторони домо-
вилися здійснити у 2021 році всебічний 
огляд досягнення цілей Угоди [5]. Відпо-
відна інформація щодо виконання Угоди 
про асоціацію розміщується на офіційному 
сайті Урядового офісу з питань євроатлан-
тичної інтеграції, який є головним орга-
ном, що відповідає за реалізацію завдань 
у сфері європейської та євроатлантичної 
інтеграції та виконання Угоди про асоці-
ацію. Так, 03.12.2021 Віце прем’єр-мініс-
терка з питань європейської та євроат-
лантичної інтеграції Ольга Стефанішина 
взяла участь у Саміті глав держав-учас-
ниць Центрально-європейської ініціативи, 
яка закликала учасників посилювати 
співпрацю у рамках макрорегіональних 
стратегій ЄС та об’єднати зусилля задля 
розбудови енергетичної безпеки та стій-
кості Європи [6].

Наступним важливим кроком для Укра-
їни є завершення реформи децентраліза-
ції влади. Розглядаючи перші результати 
впровадження такої реформи спостері-
гається підвищення фінансової й інсти-
туційної спроможності органів місцевого 
самоврядування надавати публічні адмі-
ністративні послуги на місцях, що в свою 
чергу сприяє підвищення згуртованості 
та стійкості України стосовно зовнішніх 
загроз територіальній цілісності та суве-
ренітету. На сьогоднішні, впроваджуються 
першочергові законодавчі ініціативи та діє 
основний пакет нового законодавства:

1. Відбулася фінансова децентраліза-
ція на підставі Законів про внесення змін 
до Бюджетного та Податкового кодек-
сів України. Відповідно таких змін: міс-
цеві бюджети зросли на 206,4 млрд грн: 
з 68,6 млрд в 2014 до 275 млрд грн в 
2019 році.

2. Укріплюється спроможний базовий 
рівень місцевого самоврядування відпо-
відно Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад». Так, 
за 2015-2019 роки в Україні добровільно 
створено 982 об’єднані територіальні 
громади (ОТГ), до складу яких увійшли 
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близько 4500 колишніх місцевих рад (з 
майже 12 тисяч). Міжнародні експерти 
назвали такі темпи міжмуніципальної кон-
солідації дуже високими. Крім того, вище-
вказаний закон запровадив інститут ста-
рост, які представляють інтереси сільських 
мешканців в раді громади. ОТГ отримали 
у комунальну власність майже 1,5 млн га 
земель сільськогосподарського призна-
чення за межами населених пунктів.

3. Механізм вирішення спільних про-
блем громад, зокрема, розвиток спіль-
ної інфраструктури, утилізація та пере-
робка сміття впроваджується відповідно 
до Закону України «Про співробітництво 
територіальних громад». 

4. Державна підтримка регіонального 
розвитку та розвитку інфраструктури гро-
мад за час реформи зросла у 41,5 разів: 
з 0,5 млрд в 2014 до 20,75 млрд грн у 
2019 році. В регіонах та громадах реалізо-
вано у 2015-2019 роках більше 12 тисяч 
проектів відповідно до Закону України «Про 
засади державної регіональної політики». 

Пакет законодавчих актів, що регла-
ментують розширення повноважень орга-
нів місцевого самоврядування та оптимі-
зації надання адміністративних послуг, 
надав нові можливості делегувати повно-
важення з надання базових адміністра-
тивних послуг органам місцевого само-
врядування відповідного рівня, таких як: 
видачу паспортних документів, реєстрацію 
місця проживання, державну реєстрація 
юридичних та фізичних осіб, підприємців, 
об’єднань громадян, вирішення земель-
них питань, реєстрацію актів цивільного 
стану, речових прав тощо.

Наступний етап децентралізації в Укра-
їні (12.06.2020) став ключовим у питан-
нях формування базового рівня місцевого 
самоврядування. Згідно розпоряджень 
Кабінету Міністрів України сформовано 
1469 територіальних громад. 17.07.2020 
Верховна Рада України прийняла Поста-
нову № 3650 «Про утворення та ліквіда-
цію районів», відповідно, тепер в Україні 
136 районів. Та ряд інших адміністратив-
но-правових заходів створило стійке під-
ґрунтя для ефективного впровадження 
реформи децентралізації [7]. У 2022 році 
очікуються внесення змін до Конституції 
України у частині децентралізації, проте, 

у зв’язку з військовою агресією Російської 
Федерації проти України, в умовах воєн-
ного стану забороняється зміна Консти-
туції України. Тому, віримо у перемогу та 
очікуємо позитивних зрушень у питаннях 
реформування та економіко-правового 
зростання України [8].

Що ж до вирішення проблем антикоруп-
ційного характеру, потрібно наголосити, 
що, важливим кроком на шляху досяг-
нення прогресу у реалізації антикорупцій-
них заходів, стало прийняття Верховною 
Радою України Закону України «Про засади 
державної антикорупційної політики на 
2021-2025 роки». Метою якої є досягнення 
суттєвого прогресу в запобіганні корупції, 
а також у забезпеченні системності й зла-
годженості антикорупційної діяльності усіх 
органів державної влади. Корупція є клю-
човою перешкодою у стабільному еконо-
мічному зростанню та у розбудові ефектив-
них демократичних інститутів. Європейська 
комісія у своєму висновку щодо заявок 
на членство в Європейському Союзі, які 
були подані Україною, Грузією та Респу-
блікою Молдова від 17.06.2022 зазначила, 
що Україною досягнуто значного про-
гресу на шляху до верховенства права, 
але подальша боротьба з корупцією зали-
шається однією з основних вимог суспіль-
ства. Результати соціологічних досліджень 
засвідчують, що спостерігається поступове 
покращення порівняльних показників рівня 
корупції в Україні. Слід наголосити на тому, 
що відповідно до даних міжнародної органі-
зації «Transparency International», у період 
з 2013 року по 2019 рік Індекс сприйняття 
корупції в Україні зріс із 25 до 30 балів. [9]. 

За результатами Звіту Групи держав 
Ради Європи проти корупції (GRECO) про 
виконання Україною рекомендацій за 
результатами оцінювання у рамках четвер-
того раунду «Запобігання корупції стосовно 
народних депутатів, суддів та прокурорів» 
(оприлюдненого 26.08.2020, прийнятого 
06.12.2019) під час 84-го пленарного засі-
дання GRECO, що відбулося у м. Страсбурзі 
(Французька Республіка) 02-06.12.2019, 
яким підсумовано, що Україна виконала 5 з 
31 рекомендації GRECO, 15 виконані част-
ково та 11 рекомендацій не виконані. Чер-
гове оцінювання щодо виконання Укра-
їною вищевказаних рекомендацій буде 
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відбуватися за результатами 2021 року. 
Група держав Ради Європи проти корупції 
(GRECO) закликає органи державної влади 
досягти вагомих результатів та провести 
перспективні реформи у сфері запобігання 
корупції, зокрема: покращити відкритість 
та прозорість процесу законотворчості; 
необхідність у проведенні консультацій та 
обговорень законотворчої роботи; поси-
лити механізм контролю за доброчесністю 
посадових осіб органів влади; запровадити 
експертну оцінку, як основної форми регу-
лярного оцінювання за чіткими критеріями 
суддів іншими суддями тощо. Важливими 
рекомендаціями GRECO є імплементація 
та практичне впровадження норм і правил 
етики поведінки, врегулювання конфлікту 
інтересів, доброчесності з метою зниження 
корупційних ризиків [10].

Україна входить до числа держав, які 
взяли на себе зобов’язання реалізову-
вати принципи сталого розвитку. У рам-
ках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 
у Нью-Йорку відбувався саміт зі сталого 
розвитку, у ході було схвалено нові орі-
єнтири. Зміст підсумкового документу 
Саміту “Перетворення нашого світу: поря-
док денний у сфері сталого розвитку 
2030” вмістив 17 цілей та 169 завдань, їх 
було схвалено і затверджено. Україна, як 
і інші країни-члени ООН, приєдналася до 
глобального процесу сталого розвитку. 
Цілі «2030» відповідно до затребуваності 
їх виконання в Україні: сприяння еконо-
мічному зростанню, повній зайнятості та 
гідній праці; підтримка здоров’я насе-
лення; подолання голоду; подолання бід-
ності; скорочення нерівності; глобальне 
партнерство заради стійкого розвитку; 
сприяння індустріалізації та інноваціям, 
створенню стійкої інфраструктури; забез-
печення доступу до добросовісного право-
суддя; забезпечення гендерної рівності; 
забезпечення відкритості, безпеки, житт-
єстійкості міст; забезпечення доступу до 
сучасних джерел енергії; захист екосис-
тем суші, раціональне лісокористування; 
забезпечення переходу до раціональних 
моделей споживання і виробництва; раці-
ональне використання будь-яких водних 
ресурсів; вжиття заходів щодо боротьби зі 
зміною клімату та його наслідками; якість 
освіти; мир та справедливість [11].

Що ж до формування активної пози-
ції громадськості в управлінні держав-
ними справами та подолання правового 
нігілізму, потрібно виокремити такі клю-
чові питання, як: активна співпраця з 
органами публічного адміністрування з 
метою вироблення управлінських рішень 
згідно з межами компетенції відповідних 
державних органів та установ; сприяння 
у реалізації механізмів громадянського 
суспільства; підвищення рівня правової 
обізнаності та поінформованості насе-
лення щодо захисту прав і свобод, акту-
альних проблем соціально-політичного 
розвитку; діяльність громадських органі-
зацій, з’їздів, зборів територіальних гро-
мад, органів самоорганізації населення та 
їх співпраця з метою координування влас-
ної діяльності та участі в управлінні дер-
жавними та місцевими справами. 

Висновки і пропозиції. Механізм 
взаємодії й функціонування органів дер-
жавного управління та публічного адміні-
стрування в контексті ефективного управ-
лінського процесу, зі всіма наявними 
недоліками, які можливі при започатку-
ванні кожної нової справи, безперечно 
у стані формування, утвердження яких 
повинно забезпечити дієве впровадження 
реформи децентралізації, антикорупцій-
них заходів та Стратегії сталого розвитку 
України для впровадження інноваційних 
перетворень в Україні. Успіхи реформ, що 
реалізуються та ефективно впроваджу-
ються свідчать, що Україна обрала пра-
вильний шлях і треба рухатися вперед 
прогресивними кроками. 
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Analyzing the priority directions of the formation of the state anti-corruption policy of Ukraine, 
the article conducts a legislative study on the creation of an effective legal mechanism for combating 
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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ 
ЯК ЧИННИК ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ УКРАЇНИ

У статті досліджено особливості розвитку електронного урядування в Україні та світі, 
визначити вплив електронного урядування на європеїзацію України та систему публіч-
ного управління в країні в цілому.

Обгрунтовано, що електронне урядування не є і не може бути повною заміною тра-
диційного уряду, але визначає ефективний спосіб взаємодії, заснований на актив-
ному використанні інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення якості 
надання адміністративних послуг.

Вказується, що Україна демонструє певне зниження темпів росту усіх показників 
електронного урядування, що може бути пов’язано, в тому числі, з відносно менш роз-
винутою телекомунікаційною інфраструктурою.

Погоджуючись з необхідністю розробки дієвих нормативних актів, що забезпечу-
ватимуть діяльність електронного урядування, автор піддає сумніву підвищення такої 
результативності із запровадженням єдиного органу. Адже цифровізація органів публіч-
ної влади, як і самого суспільства в цілому, безпосередньо залежить від суб’єктів, які 
обслуговують такі процеси.

Важливим є також вирішення найважливішої, з погляду соціальної підтримки, про-
блеми суттєвої цифрової нерівності, що виражена в обмеженому доступі до послуг в 
електронному вигляді, коли малозабезпечені верстви населення або ж особи похилого 
віку мають менші можливості для отримання найважливіших адміністративних послуг в 
електронному вигляді.

Вказується також на необхідності змінювати існуючі процедури, а також підвищувати 
грамотність у питаннях кібербезпеки серед державних службовців. 

Процес збільшення обсягу наданих адміністративних послуг неминучий, зважаючи 
на те, що електронне урядування сприяє оптимізації процесів взаємодії всередині орга-
нів публічної влади та з кінцевими споживачами таких послуг. Відзначено важливість 
ролі електронного урядування, діяльність якого полягає в необхідності впровадження 
практики інтерактивної взаємодії з населенням та оптимізації надання адміністративних 
послуг населенню в Україні.

Ключові слова: адміністративні послуги, електронне урядування, публічні послуги, 
цифровізація, кібербезпека, сервісна діяльність.

Постановка проблеми. В останні 
роки в Україні вживаються заходи щодо 
активізації використання інформацій-
но-комунікаційних технологій з метою під-
вищення ефективності та якості публічних 
послуг. Світовий досвід показує, що впро-
вадження технологій електронного уряду 
надає фізичним та юридичним особам 
доступ до високоякісних послуг органів 

публічної влади та водночас зменшує вар-
тість цих послуг. 

Незважаючи на те, що текст Угоди про 
асоціацію з ЄС не містить прямих вка-
зівок на значення електронного уряду-
вання для розбудови України як повно-
цінного члена ЄС, текст ст. 3 вказує, що 
одним із головних принципів посилення 
відносин між сторонами є верховенство 
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права, належне врядування, боротьба з 
корупцією, сприяння сталому розвитку. 
Крім того, в лютому 2020 року було укла-
дено Угоду про фінансування заходу «Під-
тримка ЄС для електронного урядування 
та цифрової економіки в Україні» строком 
на 7 років, основною метою якої є підви-
щенні ефективності та безпеки надання 
публічних послуг і покращенні доступу 
громадян і бізнесу до них [1]. 

В результаті повномасштабного втор-
гнення Росії в Україну велика кількість 
наших співгромадян була вимушена виї-
хати закордон, де могла на власному при-
кладі переконатись в якості національної 
системи електронного урядування, пере-
вагах додатку «Дія» та інших можливо-
стей, що демонструють вірний вектор 
напрямку електронного врядування в кра-
їні. Однак, на сьогодні цей процес зазнає 
втрат у темпах розвитку, зважаючи на 
воєнні дії і обмеження доступу до окремих 
сервісів, але також ще є низка напрямків, 
послуг та векторів розвитку, що мають 
бути реалізовані в країні. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Особливості електронного уряду-
вання в Україні та інших країнах, в тому 
числі через призму європеїзації є предме-
том дослідження низки авторів, серед яких 
варто вказати таких: І. Арістова, В. Авер’я-
нов, С. Алфьоров, О. Баранов, Ю. Битяк, 
В. Гаращук, Є. Калішенко, І. Коліушко, 
В. Марченко, М. Рощук, А. Семенченко, 
А. Серенок, Ю. Шемшученко тощо. 

Мета статті – дослідити особливості 
розвитку електронного урядування в 
Україні та світі, визначити вплив електро-
нного урядування на європеїзацію України 
та систему публічного управління в країні 
в цілому. 

Виклад основного матеріалу. 
Основними завданнями електронного уря-
дування є створення нових форм взаємо-
дії органів публічної влади, з одного боку, 
та оптимізація надання адміністративних 
послуг населенню та бізнесу, з іншого 
боку. Таким чином гарантується під-
тримка та розширення можливостей само-
обслуговування населення. Збільшення 
рівня обізнаності фізичних осіб забезпе-
чує підвищення відсотка участі виборців у 
процесах керівництва та управління кра-

їною. Також необхідно відзначити значне 
зниження впливу фактору географічного 
розташування. Також електронне уряду-
вання має позитивний вплив на опційні 
можливості бізнесу, що пришвидшує їх 
діяльність, зменшує бюрократичний тиск 
та корупційні ризики при здійсненні під-
приємницької діяльності. 

Електронне урядування не є і не може 
бути повною заміною традиційного уряду, 
але визначає ефективний спосіб взаємо-
дії, заснований на активному використанні 
інформаційно-комунікаційних технологій 
з метою підвищення якості надання адмі-
ністративних послуг. Електронний уряду-
вання є прогресивною формою організації 
діяльності органів публічного управління, 
здатною забезпечити якісно новий рівень 
оперативності та зручності надання грома-
дянам адміністративних послуг, за раху-
нок впровадження в даний процес нових 
інформаційно-комунікаційних технологій.

На сьогодні існують кілька концепцій 
електронного урядування, які враховують 
набір загальних вимог, виконання яких 
фізичні особи та бізнес очікують від уряду 
сучасного суспільства. Споживачів цього 
виду послуг об’єднує те, що вони заін-
тересовані в отриманні найбільш опти-
мальних засобів доступу до інформації, 
прагнучи зменшення вартості транзакцій і 
спрощення взаємодії з органами публічної 
влади.

Електронне урядування, насамперед, 
націлене на вдосконалення роботи всере-
дині органів публічного управління, опти-
мізацію структури публічного управління, 
збільшення показників ефективності, про-
дуктивності та конкурентоспроможності 
держави.

Електронна взаємодія з громадя-
нами (e-Citizens) та надання послуг 
(e-Services) – другий напрямок розвитку 
електронного урядування, в якому органи 
публічного управління націлені на мак-
симальне задоволення потреб громадян. 
Пріоритетним напрямом у цій концепції є 
громадянин та його запити.

Взаємодія громадян з органами публіч-
ного управління та місцевого самовряду-
вання в межах електронного урядування 
здійснюється у мережі Інтернет за такими 
позиціями:
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– надання фізичним та юридичним осо-
бам повної інформації про діяльність орга-
нів публічної влади;

– отримання інформації від фізичних та 
юридичних осіб, можливість участі у при-
йнятті рішень у діяльності органів публіч-
ного управління та місцевого самовряду-
вання;

– надання в електронному вигляді 
адміністративних послуг, що відповідають 
новим стандартам якості, орієнтованим на 
споживачів.

Інформаційно-комунікаційні техноло-
гії суттєво підвищують транспарентність, 
оперативність та підзвітність уряду, нада-
ють громадянам можливість брати участь 
у політичних процесах [2]. За кількістю 
наданих державою електронних засо-
бів та методів, а також ступеня участі 
суб’єктів в управлінні справами держави 
та здійсненні місцевого самоврядування 
можна визначити рівень цифрової демо-
кратії суспільства [3].

Зрештою функціонування належного 
електронного урядування забезпечує 
ефективне та найменш витратне адміні-
стрування, що веде до ключової зміни вза-
ємовідносин між суспільством та урядом та 
наближає створення цифрової держави.

У сучасному світі простежується тен-
денція збільшення частки країн, залуче-
них у процес діджиталізації послуг. Так, 
на момент публікації першої доповіді ООН 
про розвиток електронних урядів у світі 
у 2001 році із 190 країн-членів ООН 84 
країни створили урядові сайти, а 17 країн 
організували можливість електронного 
спілкування з органами публічної влади. 
А до 2018 року спостерігається карди-
нальне збільшення показників: за статис-
тикою ООН, усі 193 країни-члени орга-
нізації вживають заходів щодо розвитку 
цифрової держави, а 40 країн отримали 
оцінку «дуже високо» у рейтингу EGDI 
(E-Government Development Index). При 
складанні індексу неодмінно враховується 
якість наданих онлайн послуг, рівень роз-
витку телекомунікаційної інфраструктури 
та задіяний обсяг людського капіталу [4].

У 2020 році Україна за вказаним вище 
рейтингом перейшла в перелік країн з 
найвищим індексом електронної участі 
[5]. Відповідно країнами-лідерами із роз-

витку електронного урядування серед 
європейських країн названо Данію, Есто-
нію, Нідерланди, тощо [5]. Для цих країн 
загальноурядовим є підхід до максималь-
ної легалізації електронного урядування, 
що супроводжувався державними політи-
ками з управління даними та послугами 
від різноманітних центральних та місцевих 
органів публічної влади та установ, які 
об’єднані на національному порталі елек-
тронного уряду. Уряди поставили грома-
дян в центр забезпечення єдиного вікна 
за допомогою спеціалізованих, орієнто-
ваних на громадян порталів (які фокусу-
ються на електронній участі, відкритому 
урядуванні та державних закупівлях, до 
прикладу) як єдиної контактної ланки, де 
фізичні та юридичні особи можуть отриму-
вати доступ до інформації, збирати відо-
мості, витребовувати документи, брати 
участь в транзакційних послугах, вико-
нувати юридичні зобов’язання та бути 
задіяними в більш репрезентативному 
управлінні через використання мережі 
Інтернет та цифрових технологій. Крім 
того, у користувачів є можливість інди-
відуалізувати свій власний інтегрований 
електронний портфель послуг на підставі 
своїх власних переваг. Варто вказати, що 
Україна має схожі тенденції до розвитку, 
однак, як зазначається у звіті, на сьогодні 
наша країна демонструє певне зниження 
темпів росту усіх показників електронного 
урядування, що може бути пов’язано, в 
тому числі, з відносно менш розвинутою 
телекомунікаційною інфраструктурою. 

Однією із центральних проблем фор-
мування системи електронного уряду-
вання, і ми погоджуємось із такою тезою, 
М. Рощук визначає недостатньо ефек-
тивне нормативно-правове забезпечення 
питань електронного урядування [6]. 
На думку авторки, нормативно-правове 
забезпечення електронного урядування 
в Україні має досить часто декларатив-
ний характер, зважаючи на стратегіч-
ність окремих з них або ж безпосередню 
спрямованість на узгодження національ-
ного законодавства з правом ЄС. Разом із 
тим на практиці залишаються відкритими 
питання реальної реалізації вказаних актів 
навіть на рівні міжвідомчої чи іншої кому-
нікації, у зв’язку із чим авторка пропонує  
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створення єдиного органу влади відпові-
дального за політику впровадження елек-
тронного урядування та координацію дій 
у цій сфері різних міністерств та відомств, 
робочих груп, які поки що конкурують між 
собою, а не взаємодіють [6]. Концепту-
ально погоджуючись з авторкою у необ-
хідності розробки дієвих нормативних 
актів, що забезпечуватимуть діяльність 
електронного урядування, все ж не впев-
нені в підвищенні такої результативності 
із запровадженням єдиного органу. Адже 
цифровізація органів публічної влади, як 
і самого суспільства в цілому, безпосе-
редньо залежить від суб’єктів, які обслу-
говують такі процеси. А коли на сьогодні 
ще залишається значна частка державних 
службовців різного рівня з обмеженими 
знаннями і можливостями користування 
засобами інформаційно-комунікативних 
технологій, то не буде в такому випадку 
працювати навіть найідеальніша нор-
мативна модель такого забезпечення. 
У зв’язку із чим, поряд з іншими заходами, 
ми вбачаємо доцільність у проведенні 
повномасштабних просвітницьких заходів 
у цій сфері, можливо навіть із проведен-
ням відповідних кваліфікаційних іспитів 
та визначення рівня знань для тих катего-
рій державних службовців, в компетенцію 
яких входить робота з базами даних, реє-
страми, тощо. 

Сьогодні важливо розробити комплекс 
заходів, який сприятиме планомірному 
досягненню показників значного змен-
шення побоювань та недовіри населення 
щодо нових механізмів надання адміні-
стративних послуг за допомогою інформа-
ційно-комунікаційних технологій, а також 
допоможе громадянам належно оцінити 
переваги використання сучасних механіз-
мів над традиційними.

Паралельно з вказаними питаннями 
необхідно вирішувати найважливішу, з 
погляду соціальної підтримки, проблему 
суттєвої цифрової нерівності. Проблема 
більшою мірою виражена в обмеженому 
доступі до послуг в електронному вигляді, 
коли малозабезпечені верстви населення 
або ж особи похилого віку мають менші 
можливості для отримання найважливі-
ших адміністративних послуг в електро-
нному вигляді. Низка громадян, пере-

важно пенсійного віку або ж мешканці 
сільської місцевості, не мають навіть 
можливості отримання усього спектру 
адміністративних послуг в електронному 
вигляді. Це обумовлено низкою технічних 
причин, починаючи від відсутності персо-
нального комп’ютера або ж смартфона, до 
відсутності як такого доступу до Інтернету 
належної якості. Без вирішення зазначе-
ної проблеми зберігаються технічно та 
морально застарілі традиційні комуніка-
ційні системи надання послуг населенню, 
тоді як більшість громадян розцінюють 
перспективу отримання послуг в електро-
нному вигляді зручнішою. В квітні цього 
року в Україні повинна була стартувати 
програма «Е-смартфон», розраховала на 
забезпечення мобільними пристроями 
людей похилого віку для покращення 
їх доступу до адміністративних послуг, 
однак очевидно, що військове вторгнення 
Росії в Україну внесло корективи в строки 
запуску цієї програми. 

Поширення цифрових технологій та 
даних сприяють розвитку світу у пра-
вильному напрямку, однак воно також 
поєднано з низкою ризиків та проблем. 
Питання безпеки, конфіденційності та 
етики викликають серйозні занепокоєння, 
а обізнаність в сфері цифрових технологій 
та даних та існуючий інституційний потен-
ціал залишаються недостатніми в багатьох 
сферах, особливо в країнах, що перебу-
вають в складних ситуаціях. Так, варто 
нагадати, що з лютого 2022 року урядові 
ресурси та медіа перебувають під постій-
ним тиском кібератак. З метою захисту 
відомостей, що містять в різних реєстрах, 
було обмежено доступ до них на рівні 
нормативних актів [7]. У зв’язку із чим, не 
лише для України, але й для усього світу 
на сьогодні кібербезпека є ключовим фак-
тором у формуванні стійкого електронного 
урядування. 

Кібератаки з метою вимагання дедалі 
частіше стосуються суб’єктів господарю-
вання та органи публічної влади. У травні 
2017 року кібератака WannaCry викли-
кала серйозні збої в критично важливих 
інформаційних інфраструктурах компаній 
та лікарень у більше, ніж 150 країнах, що 
послужило поштовхом до більш активної 
глобальної співпраці.
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З самого початку ще на етапі проек-
тування необхідно вживати стратегіч-
них заходів щодо забезпечення безпеки. 
Глобальна спільнота все більшою мірою 
розглядає інформаційно-комунікаційні 
технології як основний засіб для соціаль-
но-економічного розвитку, але попере-
джає, що зловживання цими технологіями 
порушує питання державної безпеки, 
захисту окремих фізичних та юридич-
них осіб у зв’язку з бурхливим розвитком 
глобального зв’язку. По суті на сьогодні 
необхідно змінювати існуючі процедури, 
а також підвищувати грамотність у питан-
нях кібербезпеки серед державних служ-
бовців. 

Найбільш поширеними перешкодами 
для формування стійкого електронного 
урядування є недостатня підготовка та 
доступність, а також цифрова неграмот-
ність (e-illiteracy). Існує потреба у довірі, 
безпеці та конфіденційності, які можна 
забезпечити шляхом вжиття таких заходів 
у сфері кібербезпеки: прийняття узгодже-
ного набору законів на регіональному та 
міжнародному рівнях щодо використання 
інформаційно-комунікаційних технологій 
із злочинною чи іншою метою; інтеграція 
відповідних технічних можливостей для 
виявлення та реагування на кібератаки 
та для забезпечення атмосфери довіри та 
безпеки; встановлення мінімальних кри-
теріїв безпеки та схем сертифікації для 
програмних додатків та систем. 

Для створення безпечної системи елек-
тронного урядування постачальники, про-
мислові підприємства та виробники мають 
співпрацювати між собою. Таким чином 
можна з самого початку забезпечити без-
пеку пристроїв, а користувачі зможуть їх 
оновлювати і, зокрема, змінювати конфігу-
рацію. Перехід на цифрові технології необ-
хідно ретельно планувати та постійно онов-
лювати план, щоб забезпечити безпеку та 
актуальність на шляху до сталого розвитку.

Висновки і пропозиції. Підсумову-
ючи, необхідно відзначити важливість 
ролі електронного урядування, діяльність 
якого полягає в необхідності впрова-
дження практики інтерактивної взаємодії 
з населенням та оптимізації надання адмі-
ністративних послуг населенню в Укра-
їні. Ці завдання будуть досягнуті шляхом: 

спрощення процесу отримання послуг для 
фізичних та юридичних осіб за рахунок 
поглиблення реалізації принципу «єди-
ного вікна»; скорочення кількості необ-
хідних до подання заявником документів; 
скорочення термінів надання адміністра-
тивних послуг; підвищення комфортності 
отримання адміністративних послуг; про-
тидії корупції та ліквідації ринку посеред-
ницьких послуг, тощо. Розвиток електро-
нного урядування та цифрової держави в 
сучасному суспільстві залежить від уваги, 
що приділяється урядом країни. Важливу 
роль також відіграє залучення у проект 
населення та підтримки і запровадження 
досвіду країн з найкращими практиками 
у цій сфері. Економічна спроможність 
запровадження електронного уряду дове-
дена на прикладах низки країн ЄС. Про-
цес збільшення обсягу наданих адміні-
стративних послуг неминучий, зважаючи 
на те, що електронне урядування сприяє 
оптимізації процесів взаємодії всередині 
органів публічної влади та з кінцевими 
споживачами таких послуг.
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Turovets Yu. E-governance as a factor of Europeanization of Ukraine
In the article, the author examines the peculiarities of the development of e-government 

in Ukraine and the world, determines the impact of e-government on the Europeanization of 
Ukraine and the system of public administration in the country.

The author justifies that e-government is not and cannot be a complete replacement 
for traditional government but defines an effective way of interaction based on the active 
use of information and communication technologies in order to improve the quality of 
administrative services.

The author indicates that Ukraine demonstrates a certain decrease in the growth rates of 
all e-government indicators, which may be related, among other things, to a relatively less 
developed telecommunications infrastructure.

While agreeing with the need to develop effective regulatory acts that will ensure the 
activities of electronic government, the author is not confident in increasing such effectiveness 
with the introduction of a single body. After all, the digitalization of public authorities, as 
well as society, directly depends on the entities that serve such processes.

The author proves that it is also important to solve the most important, from the point 
of view of social support, the problem of significant digital inequality, which is expressed in 
limited access to services in electronic form, when low-income sections of the population or 
the elderly have fewer opportunities to receive the most important administrative services 
in electronic form in the form

The author also points to the need to change existing procedures, as well as to increase 
literacy in cyber security issues among civil servants.

The process of increasing the volume of provided administrative services is inevitable, 
given the fact that e-government contributes to the optimization of interaction processes 
within public authorities and with the end users of such services. The author notes the 
importance of the role of electronic governance, the activity of which consists in the need 
to implement the practice of interactive interaction with the population and optimize the 
provision of administrative services to the population in Ukraine.

Key words: administrative services, e-government, public services, digitalization, cyber 
security, service activity.
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ПРИЗНАЧЕННЯ БІЛЬШ М’ЯКОГО ПОКАРАННЯ, 
НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ ЗА ЛИТОВСЬКИМИ СТАТУТАМИ

У науковій статті досліджуються особливості та проблемні питання призначення 
більш м’якого покарання, ніж передбачено законом за положеннями Литовських Стату-
тів. Серед багатьох історико-правових явищ велике значення для юридичної науки має 
вивчення пам’яток національного законодавства, що впливали на формування сучас-
них норм права. Метою даної роботи є аналіз положень Литовських Статутів, а також 
визначення їх впливу на розвиток інституту призначення покарання, а саме при при-
значенні більш м’яких покарань, ніж передбачено законом.

У роботі розглядається питання виникнення та розвитку призначення більш м’якого 
покарання, ніж передбачене законом, у період перебування українських земель у складі 
Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. 

Проаналізувавши дану пам’ятку українського законодавства, що широко розкриває 
прояви зародження питання призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено 
законом виявлено вплив Статутів на регулювання правовідносин при призначенні пока-
рання особі. У роботі встановлено відповідність тогочасних елементів при призначенні 
більш м’яких покарань, ніж передбачено законом сучасним вимогам призначення пока-
рань. При вивченні наукових джерел було встановлено, що обставини призначення 
більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, котрі визначені Литовськими Ста-
тутами дуже близькі до існуючого на сьогодні інституту обставин, що пом’якшують пока-
рання. Литовські Статути є одним із найважливіших першоджерел сучасного криміналь-
ного права України, саме вони заклали основу для подальшого розвитку призначення 
більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. Відповідно змінюється уявлення 
про призначення та роль покарання. Насамперед це вплинуло на те, що були визначені 
принципи призначення покарання.

При аналізі Литовських Статутів було встановлено, що це були перші офіційні зако-
нодавчі акти, що діяли в Україні, зокрема при призначенні більш м’якого покарання, ніж 
передбачено законом. 

Таким чином, питання виникнення та розвитку призначення більш м’якого покарання, 
ніж передбачено законом залишається актуальним і потребує проведення подальших 
досліджень.

Ключові слова: кримінальне право, призначення покарання, історико-правовий 
аналіз, Литовські Статути, призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено 
законом, індивідуалізація покарань, обставини, що пом’якшують покарання.
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Постановка проблеми. Історичне 
минуле та правова спадщина україн-
ського народу відіграють важливу роль у 
процесі розвитку суверенної та незалеж-
ної Української держави. Серед багатьох 
історико-правових явищ велике значення 
для юридичної науки має вивчення сис-
теми злочинів і покарань загалом, а також 
призначення більш м’якого покарання ніж 
передбачено законом, зокрема.

Покарання є формою реалізації кримі-
нальної відповідальності, саме покарання 
виражає негативну оцінку вчиненого зло-
чину та особи що вчинила кримінальне 
правопорушення. Покарання має бути від-
повідним тяжкості вчиненого криміналь-
ного правопорушення, бути справедливим 
і достатнім для виправлення правопо-
рушника та запобігання вчиненню нових 
правопорушень. Тільки таке покарання 
сприймається винним та іншими особами 
як кінцевий і достатній результат вчине-
ного кримінального правопорушення.

Важливий період у розвитку системи 
кримінального права та інституту при-
значення покарань припадає на період 
входження українських земель до складу 
Великого князівства Литовського та Речі 
Посполитої. Однією з важливих пам’яток 
українського законодавства є Литовські 
Статути.

Норми права, закріплені в Статутах 
Великого князівства Литовського, відо-
бражали ідеї, що виникли в Європі під 
впливом Ренесансу та Реформації. Слід 
зазначити, що в XVI ст. інститути вітчиз-
няного права сформувалися як європей-
ські за духом і тенденціями розвитку, що 
стосується й інституту призначення пока-
раннь. Зокрема, вивчення питання засто-
сування покарання, а також призначення 
більш м’якого покарання ніж передбачено 
законом у литовсько-руському праві має 
наукове, пізнавальне та практичне зна-
чення.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Питанням вивчення розвитку 
застосування покарань та призначення 
більш м’якого покарання ніж передба-
чено законом за Литовськими Статутами 
присвячено праці науковців, зокрема 
Беніцький А.С., Громовий О.О., Демченко 
Г.В., Єпур М.В., Корабель М.Г., Кудін С.В., 

Музиченко П.П., Остапенко Т.О., Шин-
карьов Ю.В. та інших науковців. 

Метою статті є з’ясування обставин 
призначення більш м’якого покарання, які 
містились у Литовських Статутах, а також 
визначення впливу Статутів на розвиток 
кримінального права, а саме при призна-
ченні більш м’яких покарань ніж передба-
чено законом.

Виклад основного матеріалу. 
У 1398 році було створено нову федера-
тивну державу, відому як Велике князів-
ство Литовське, Жемантійське і Руське, до 
якої увійшли й українські землі. На наших 
землях починає діяти литовсько-руське 
право, що знайшло відображення в Литов-
ських Статутах: Старому 1529, Волин-
ському 1566, Новому 1588, які діяли ще за 
часів існування Речі Посполитої та част-
ково продовжували діяти в окремих міс-
цевостях Західної України аж до ліквідації 
Західноукраїнської Народної Республіки. 

Правове регулювання призначення пока-
рання за злочини на українських теренах, 
що входили до складу Великого князівства 
Литовського та Речі Посполитої, було здійс-
нено на основі звичаєвого права, Руської 
правди, Судебника Каземира 1468 року, та 
за Литовськими Статутами.

Статутами було затверджено принципи 
призначення покарань:

– недопустимість застосування пока-
рання без вироку суду;

– недопустимість застосування пока-
рання по заочному обвинуваченні; 

– індивідуалізація покарання;
– відповідність покарання тяжкості вчи-

неного особою діяння;
– невідворотність покарання;
– зворотність обвинувачення (наклеп-

ник був покараний так само, як мала бути 
покарана його жертва).[3]

Такі норми були прогресивними не 
лише для литовсько-руського права, а й 
для права інших європейських країн.

Литовські Cтатути надавали судам право 
виносити судові рішення лише в межах 
закону і на підставі зазначених у Статутах 
обставин. Розмір покарання збільшувався 
або зменшувався залежно від вчиненого 
злочину та супутніх обставин, які нале-
жали як складу самого злочину, так і осо-
бам, які його супроводжували.
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Очевидно, що становили інтерес саме 
ті обставини злочину, котрі його супрово-
джували, і саме їх слід було враховувати 
при кожному окремому розгляді справи. 
До них належать об’єктивні (розмір шкоди 
заподіяної злочином, важливість поруше-
них суспільних відносин, соціальний ста-
тус злочинця чи потерпілого від злочину, 
обстановка вчинення кримінального пра-
вопорушення, співучасті, а також «полич-
ное» і тд.).

Суб’єктивні обставини (вік особи що 
вчинила кримінальне правопорушення, 
умисел, спосіб вчинення правопорушення, 
ступінь психічного стану (здоров’я) зло-
чинця, рецидив (повторність) злочину, 
особливі відносини між винним і потер-
пілим, подолання конкретних перешкод 
у вчиненні злочину, ступінь співучасті у 
вчиненні злочину). Слід зазначити, що 
до моменту видання Статутів при призна-
ченні покарання не враховувалася суб’єк-
тивна сторона злочину. У ХVІ ст. органи 
влади стають більш скрупульозними в 
оцінці злочинних дій. При призначенні 
покарання особі починає враховуватись 
ступінь вини [4].

Порівняно з сучасним інститутом при-
значення покарання, а саме призначення 
більш м’якого покарання, ніж передбачено 
законом, у Литовських Статутах перед-
бачено те, що зменшуючі (пом’якшуючі) 
обставини (як їх тоді називали) вклю-
чають категорії, які на сьогодні мають 
самостійне кримінально-правове зна-
чення (важливість порушення правоінтер-
есу, розмір заподіяної шкоди, співучасть 
тощо). Більше того, перелік обставин 
чітко не було викладено окремою статтею 
та також окремо не визначено жодних 
пом’якшуючих та обтяжуючих обставин. 
Їх вплив на покарання визначався порів-
нянням: «...зухвалість, сміливість і сила 
нападу свідчать, за поняттями епохи, на 
меншу аморальність і зіпсованість, чим дія 
таємна, підступна й боязка». 

Саме за часів Литовсько-Руської дер-
жави склалася значна кількість основних 
понять кримінального права та криміналь-
ного процесу. Друга половина XVII ст. і 
XVIII ст. це перші спроби розмежувати 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності та звільнення від покарання, хоча 

відмінність між цими двома інститутами ще 
чітко не було визначено. 

Обставини при призначенні більш 
м’якого покарання ніж передбачено зако-
ном що визначено в Литовському Статуті, 
є дуже близькими до інституту обста-
вин, що пом’якшують покарання, у тому 
вигляді, який наявний сьогодні.

Литовські Статути 1529, 1566 і 1588 рр. 
дещо обмежували суддівський розсуд, 
наказуючи призначати покарання лише 
в межах, визначених законом. При цьому 
встановлено можливість зменшення роз-
міру покарання за певних обставин. Осо-
бливість їх використання полягала в тому, 
що ці обставини розглядалися в порів-
нянні – так, відвертість і зухвалість нападу 
вважалися менш аморальними, ніж таєм-
ний і підступний вчинок.

Статут 1529 р. містив принцип призна-
чення покарання, який передбачав, що 
тяжкість покарання буде залежати від 
тяжкості злочину. Так, Статут передбачає, 
що винний підлягає смертній карі за роз-
бійний напад на дорозі, якщо він когось 
вб’є або травмує; якщо на дорозі між 
людьми виникла сварка, під час якої один 
із них отримав тілесні ушкодження, вин-
ний карається не смертю, а лише штра-
фом — штрафом за тілесні ушкодження 
— на користь потерпілого. Проте в соці-
ально неоднорідному суспільстві порушу-
вався принцип залежності тяжкості пока-
рання від тяжкості злочину. Саме в Статуті 
1529 р. покарання набуває чіткого класо-
вого забарвлення: за один і той же вчинок 
накладалися різні покарання для шлях-
тича і для посполитого. Наприклад, шлях-
тич, вперше звинувачений у крадіжці, за 
відсутності речових доказів міг довести 
свою невинуватість присягою; обвинува-
чений вдруге міг довести невинуватість 
своєю присягою і присяою ще двох шлях-
тичів. Селянина, обвинуваченого вдруге, 
за відсутності речових доказів видавася 
на тортури [3].

Статут 1566 р. поглибив стан пока-
рання, ввівши, що суворість покарання 
стала залежати від соціальної групи 
потерпілого. 

В сучасному законодавстві України 
індивідуалізація покарання як принцип 
його призначення проявляється в нормах 
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закону про кримінальну відповідальність. 
Вона полягає в обов’язковому урахуванні 
при призначенні покарання індивідуаль-
них особливостей особи засудженого. 
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України при 
призначенні покарання суд враховує сту-
пінь тяжкості вчиненого злочину, особу 
винного та обставини, що пом’якшують і 
обтяжують покарання.[5,c.120]

За Литовськими Статутами, розміри 
нав’язки для шляхти та посполитих значно 
відрізнялися; християни і іновірці платили 
різні також різні нав’язки. Нарешті, тяжкість 
покарання була різною залежно від соці-
ального середовища, в якому був вчине-
ний злочин. За «кґвалт» (оз броєний на пад 
на бу ди нок), вчинений шляхтичем проти 
іншого шляхтича, винний карався смертю, 
а з його статка сплачувався головщина та 
нав’язки. «Кгвалт посполитий сусідський» 
лише оштрафували — потерпілим відшко-
дували 12 рублів як компенсація за збитки, 
так ж сума вини переклали на користь 
монарха. Таким чином, закріплений у Ста-
тутах принцип залежності суворості пока-
рання від тяжкості правопорушення засто-
совується у випадках, коли і потерпілий, і 
винний належали до одного стану [9].

Варто зазначити, що Литовські Ста-
тути, що виступають одними із найважли-
віших першоджерел сучасного криміналь-
ного права України, заклали підвалини 
для подальшого розвитку субінституту 
спеціальних засад призначення покарання 
[10, c. 85].

Висновки і пропозиції. Литовські Ста-
тути мали велике значення для розвитку 
кримінального права щодо призначення 
більш м’якого покарання ніж передбачено 
законом на території Речі Посполитої. 
Багато положень, що містяться в цих пра-
вових пам’ятках, знайшли відображення 
в документах сусідніх держав, а також у 
нормативних актах наступних років.

Відповідно змінюється уявлення про 
мету та роль покарання. Насамперед це 
вплинуло на те, що були визначені прин-
ципи призначення покарання. Аналіз цих 
історико-правових джерел дозволяє зро-
бити висновок, що вони були першими 
офіційними законодавчими актами, що 
діяли в Україні, і стосувалися, зокрема, 
призначення покарання та призначення 

більш м’якого покарання, ніж передба-
чено законом зокрема.

В науковій роботі було розглянуто 
питання становлення та розвитку при-
значення більш м’якого покарання ніж 
передбачено законом за часів входження 
українських земель до складу Великого 
князівства Литовського та Речі Посполи-
тої. Було зроблено висновок про більш 
уточнений підхід щодо досліджуваного 
питання, що є необхідним для вивчення 
історії зародження та розвитку інституту 
призначення покарання.
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Dymytriieva T. The appointment of softer punishment that is provided by law 
according to Lithuanian Statutes 

The scientific article examines the peculiarities and problematic issues of imposing a 
punishment that is milder than the one prescribed by law in accordance with the provisions of 
the Lithuanian Statutes. Among many historical and legal phenomena, the study of monuments 
of national legislation, which influenced the formation of modern legal norms, is of great 
importance for legal science. The purpose of this work is to analyze the provisions of the 
Lithuanian Statutes, as well as to determine their impact on the development of the institution 
of punishment, namely when imposing milder punishments than provided for by law.

The article examines the issue of the emergence and development of the application of 
a milder punishment than that provided for by law during the period when the Ukrainian 
lands were part of the Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian Commonwealth.

Having analyzed this note of the legislation of Ukraine, in which the issue of imposing a 
punishment that is milder than the one prescribed by law is widely disclosed, the influence of 
the Statutes on the regulation of legal relations when imposing a punishment on a person is 
revealed. It has been established that the features of punishment specified in the Statutes, 
which are milder than those prescribed by law, meet the modern requirements for the 
imposition of punishments. When studying scientific sources, it was established that the 
circumstances of imposing a lighter punishment than the one prescribed by law, defined by 
Lithuanian statutes, are very close to the currently existing institute of circumstances that 
mitigate the punishment.

 Lithuanian statutes are one of the most important primary sources of modern Ukrainian 
criminal law, they laid the foundation for the further development of the imposition of a 
milder punishment than that prescribed by law. Accordingly, the perception of the purpose 
and role of punishment is changing. First of all, this affected the fact that the principles of 
sentencing were defined.

When analyzing the Lithuanian statutes, it was established that these were the first 
official legislative acts that were in force in Ukraine, in particular when imposing a milder 
punishment than provided for by law.

Therefore, the issue of the emergence and development of the imposition of a punishment 
that is milder than the one prescribed by law remains relevant and requires further research.

Key words: criminal law; imposition of punishment; Lithuanian Statutes; purpose milder 
punishment than envisaged by the law; individualization of punishments.
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КОРЕЛЯЦІЇ ЖИТТЄТВОРЧИХ ЦІННОСТЕЙ ТА НОРМ 
АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС: 
ОНТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ1

 

У статті досліджено онтологічні основи кореляцій життєтворчих цінностей та норм 
антикорупційного законодавства України та ЄС. Встановлено, що онтологічні основи 
кореляцій життєтворчих цінностей та норм антикорупційного законодавства України та 
ЄС містяться у нинішніх конкретно-історичних та економічних, соціально часто дезін-
тегрованих й несправедливих соціальних, цивілізаційних та культурних умовах життя. 
Розбалансованість цих умов в Україні детермінує фактичну відсутність паритету у пра-
вовій комунікації з ЄС. Подальший розвиток нашої нації можливий тільки за рахунок 
повсюдного використання людських чеснот, а не вад. Це сприятиме утвердженню тут 
і зараз людських рис у законодавчих формах вираження права – його обов’язково-
сті, соціальності та спрямованості на забезпечення розвитку кожного. Це продемон-
струє стабілізація експоненти забезпечення прав громадян в Україні з перспективою її 
подальшого більш динамічного зростання, ніж в інших країнах Європи. 

Визначено, що формально Україна здійснює антикорупційну політику на виконання 
взятих на себе зобов’язань, відповідно до угод про членство у Раді Європи, вільну тор-
гівлю з низкою високорозвинених країн, асоціацію з ЄС та усіх інших документів (про-
токолів, заяв, меморандумів тощо), які деталізують базові угоди й уможливлюють роз-
криття механізму їхньої реалізації на практиці. Професійне самовираження посадових 
осіб публічної влади й спрямування енергії їхніх природних талантів задля задоволення 
публічного інтересу – суть доброчесності, розкриття людських чеснот у предметі права, 
культурології, менеджменту та суміжних науках.

Наголошено, що культивування доброчесності у сфері публічно-правових відносин 
результативне за умови формування у свідомості людей переконання в істинності твер-
дження про необхідність розвивати свої чесноти, їхню безумовну цінність та пріоритет 

1 Видання здійснено в рамках проекту Європейського Союзу за програмою Еразмус+, напрям Жана Моне, 
шифр 611790-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «Загальноєвропейська конвергенція правових, економічних 
та культурологічних основ попередження корупції». Підтримка Європейської Комісії у створенні цього видання 
не означає схвалення змісту, який відображає лише погляди авторів, і Комісія не може нести відповідальність за 
будь-яке використання інформації, що міститься в ньому / Publication prepared and funded under Erasmus+ Jean  
Monnet Actions 611790-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «Pan-European convergence of legal, economic and 
cultural foundations for the prevention of corruption». The European Commission support for the production of this 
publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



2022 р., № 2

127

у правових відносинах. До цього також важливим стає орієнтир для самоідентичності 
та стійкого розвитку у мінливому світі на тлі сильних рис й традицій національної куль-
тури. У цьому зв’язку актуальними виявляються відповідні напрями роботи з форму-
вання правової культури Національного агентства з питань запобігання корупції, Мініс-
терства освіти й науки України, Міністерства юстиції України.

Підсумовано, що виконання функцій публічною владою відображає її соціальну роль, 
коефіцієнт детермінації нею соціального розвитку на підставі перманентного і повсюд-
ного забезпечення загальнолюдських цінностей. У цьому зв’язку первинною вимогою 
до діяльності державної влади залишається  доброчесність, неухильне дотримання 
загальноправових принципів. Європейська тенденція до збільшення ролі системи пра-
вових гарантій людської свободи і прав соціальних спільнот є пріоритетом у системі 
публічно-владних відносин. Він реалізується через гарантування права на вільне від 
корупції суспільство та державу, доброчесність правових відносин, зокрема в частині 
справедливого розподілу матеріальних і духовних благ тощо. 

Ключові слова: антропність права, відповідальність, доброчесність, духовність, 
Європейський Союз, корупція, правова культура, правові традиції, правові цінності, 
принципи права.

Постановка проблеми. Людина юри-
дична (homo juridicus) – це суб’єкт, який 
інтегрується до соціуму через правову 
комунікацію. Детермінована правовими 
підставами комунікація між основними 
суб’єктами права в країні сприяє збере-
женню внутрішніх рамок самоорганізації 
правової ситуації будь-яких суспільних 
відносин, а тим більш відносин у сфері 
публічної влади, що стосується найбіль-
шого кола й найважливіших інтересів гро-
мадян. Громадянське суспільство спільно 
з публічною владою відповідальні за 
формування та реалізацію антикорупцій-
ної політики, розроблення проектів нор-
мативно-правових актів з цих питань, 
інтерпретацію положень профільного із 
запобігання корупції закону, визначення 
організаційних, нормативних, процедур-
них та інших інституційних складових 
культивування правової культури нації. 
Основою діяльності з утвердження люд-
ських чеснот стає антропоцетристське 
розуміння природи права, яке сукупно у 
вітчизняному політико-правовому про-
сторі формується через тривалий, склад-
ний, системний процес цілеспрямованого, 
перманентного правового виховання та 
інших форм правової соціалізації осо-
бистості. За її наслідками люди схильні 
підтримувати домовленості у силі й під-
корятися у зв’язку з цим публічній владі. 
Впорядкованість соціальних відносин на 
підставі принципів права суть публічного 
інтересу, що забезпечується авторитетною 
роботою посадових осіб публічної влади, 
детермінованою виявом їхньої порядності, 

компетентності, свободи й креативності, 
відповідальності за результат й ефектив-
ності під час розробки, ухвалення й впро-
вадження правових норм. Наслідком дії 
людських чеснот у професійній діяльності 
представників публічної влади стає фор-
мування довіри до них з боку громадян, 
що онтологічно знаходиться в межах про-
блематики питань інституту правової куль-
тури, органічно нашарованої на загальний 
рівень виховання, й природно-правового 
порядку, зокрема, формування уявлень і 
кваліфікації конкретних діянь як коруп-
ційних, залежно від соціального і/або істо-
ричного контекстів, культурних цінностей 
і соціального досвіду людини, які сукупно 
засновані на універсальних цінностях 
права, його пізнаної антроповимірності.

Мета статті – розкрити онтологічні 
основи кореляцій життєтворчих цінностей 
та норм антикорупційного законодавства 
України та ЄС.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Важливі думки з питань аксіо- 
логічних, онтологічних та інших теоре-
тико-методологічних вимірів концептів й 
взаємозв’язків механізму протидії корупції 
знаходимо у численних працях О. М. Бан-
дурки, С. В. Глущенко, Т. О. Коломоєць, 
В. В. Комарова, А. Т. Комзюка, В. Л. Куд-
рявцева, Є. І. Марочкіна, О. М. Овча-
ренко, С. В. Прилуцького, Н. В. Сібільової, 
Д. П. Фіолевського, М. Й. Штефана та ін. 
Відображення порушеної проблематики у 
правовій доктрині зустрічаємо у числен-
них працях О. М. Братусєвої, де розкрито 
проблему правової культури в умовах 
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глобалізації, М. М. Марченка – тенденції 
розвитку Європейського Союзу та його 
правової системи, Ю. М. Оборотова – 
загальнотеоретичні аспекти традицій та 
новацій в правовому розвитку, О. О. Сидо-
ренкс – сучасні тенденції розвитку право-
вої системи України в умовах глобалізації, 
І. В. Яковюк – правові основи європейської 
інтеграції та її вплив на державно-право-
вий розвиток України, В. В. Янкова – тео-
ретико-методологічний аналіз глобалізації 
в сфері публічного права; та інших вче-
них. Зростaння ролi й знaчення меxaнiзму 
зaxисту прaв тa свобод людини, спряму-
вaння його доброчесного та паритетного 
розвитку в євроiнтегрaцiйному нaпрямi, 
необхідність постійного оновлення тео-
ретичниx доробок у цiй гaлузi зумовили 
важливість обраної нами тематики дослі-
дження та обґрунтувaння сформульова-
них у підсумку її виконання висновків. 
Очікується, що висновки цієї статті з анти-
корупційної проблематики стануть цілком 
доречними, виявляючи тісний зв’язки з 
досягненнями вчених відповідної тема-
тики, що на рівні освіти й науки створює 
гарні умови для міжнародної кооперації 
у сфері антикорупційної боротьби.

Основний зміст роботи. Властивість 
корупції соціальним відносинам, їхньому 
публічно-правовому зрізу, характерна 
ознака держав на всіх етапах історичного 
розвитку. Критичним для нього корупція 
стає тільки в силу своєї масштабності й 
проникнення до життєвоважливих проце-
сів ухвалення публічною владою рішень 
загальнонаціонального і/або місцевого 
розвитку. У випадку з Україною маємо 
справу зі стійкою проблемою толерантно-
сті до сприйняття хабарництва та інших 
форм корупції, що заважає безперешкод-
ному інтегруванню до позитивно-перспек-
тивних структур ЄС. Антикорупційні пере-
творення відбуваються в Україні досить 
повільно, враховуючи регулярні критичні 
оцінки з боку експертів від ключових між-
народних партнерів нашої держави, а 
також рейтинги за відповідними параме-
трами (CPI, 1998 р. – 2,8 бали з 10-ти мож-
ливих, у 2020 р. – 3,3, з поправкою на зро-
стаючу кількість держав, які оцінюються у 
рейтингу; RLI, індекс верховенства права 
2020 – 0.51 бали / 72 місце Республіка 

Білорусь – 0.51 / 68, Індія –  0.51 / 69,  Бур-
кіна-Фасо – 0.51 / 70,  Сербія – 0.50 / 75;  
HDI, індекс людського розвитку – Гре-
нада, Мексика, Сент Кітс і Невіс, Україна – 
0,779 балів / 74 місце).

Європейський цивілізаційний кон-
текст характеризується свідомими та 
інтуїтивними пошуками чітких правил 
для забезпечення сталого розвитку люд-
ства, зокрема виходу світу з економічної 
кризи, обумовленої руйнівними наслід-
ками поширення вірусу COVID-19 (і/або 
його штамів) епідеміологічного генезису. 
Вперше за багато років чиновники різних 
країн опинилися перед вибором способу 
не те, що варіантів розвитку та їхнього 
темпу, а простого виживання населення. 
Й змістовне насичення такого вибору чи 
відхилень від нього наразі детерміноване 
вже не стільки проявами їхньої недобро-
чесності, недалекоглядності, недбальства 
та інших вад у публічно-правових відно-
синах, а іншими чинниками об’єктивного 
масштабного характеру. Осмислення, від-
чуття змісту та обсягу кореляцій людських 
ченост та їхнього практичного вияву 
актуальна мета кожної сучасної держави. 
Інакшого виходу з криз, ніж щире зосе-
редження на справжніх потребах та пра-
вових інтересах кожної людини, марно 
шукати. Й вибір для публічної влади нині 
стає тим принциповішим, чим більше такі 
права зневажалися державою у докризо-
вий період. Відсутність корупційних моти-
вів під час професійної діяльності серед 
чиновників на посадах будь-якого органу 
публічної влади детермінує зростання 
показників забезпеченості прав громадян. 
Чутливість до корупції суб’єктивних пра-
вових можливостей кожного зумовлена 
їхньою цілковитою залежністю від відпо-
відної спрямованості діяльності держави. 
Якщо публічна влада не вчинить належних 
(достатніх і своєчасних) і/або доброчес-
них дій, то права людини не реалізуються 
на практиці. Доброчесна спрямованість 
діяльності парламенту й публічної адміні-
страції виявляється тоді, коли створювані 
ним правила уможливлюють фінансовий 
розподіл національного доходу на користь 
усіх, відповідно до принципів права, де 
ключовою ідеєю залишається людина як 
найвища соціальна цінність. При цьому 
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враховуємо, що інструменти практичного 
утвердження цієї цінності знаходяться в 
сферах фінансів, торгівлі, інформації, тех-
нологій та інших. Вони нині виключно гло-
балізовані, що вимагає окрім капіталізова-
ної природи прав людини, брати до уваги 
чинник глобалізації, а саме: врахування 
змісту й природи економічних правових 
відносин у країнах Європи, рішення їхніх 
органів публічної влади та інших суб’єк-
тів міжнародного права тощо. Відповідно 
антропність законодавства щодо цих прав 
вимірюється ступенем урахування цих 
двох рис як під час правотворення, так й 
під час правозастосування, а, особливо, 
судового.

Спираючись на знання культури та 
володіння нею на рівні умінь, навичок 
людина усвідомлює своє місце і роль у 
суспільстві, мету і сенс життя, відповідаль-
ність за свої вчинки, ставлення до інших 
людей. Завдяки культурі людина обирає 
захоплення, формує наміри, інтереси, 
стиль мислення та поведінки, професійні 
інтереси та ставлення до певної професії. 
Культура людини багато в чому визна-
чає її духовний потенціал, наполегливість 
та успішність у навчанні, здобутті знань, 
формування професійних потреб [1].

Обговорення питань вдосконалення 
як процедур, так й структур здійснення 
публічно-владної діяльності характеризу-
ється перманентністю, контроверсійністю, 
політизацією права та іншими суміжними 
ознаками. Для України дискурс добро-
порядності публічної влади як важливий 
елемент стійкого розвитку суспільства 
і людини актуалізувався поетапно, вияв-
ляючи стійку тенденцію руху від руйнації 
національної держави до створення міц-
ної правової основи національного від-
родження. У практичній площині тран-
сформації публічної влади отримували 
наповнення у вигляді нових законів та 
інших нормативно-правових актів чи дії 
застарілих норм права, що були наслідком 
запеклої політичної боротьби і стагнації. 
Усе це також характеризувалося суттєвим 
впливом великих підприємців, корумпова-
них політиків, відображенням їхніх інтере-
сів у профільних правових актах. Наразі 
процеси позбавлення від застарілих норм 
права, у яких механізми переслідування і 

утискання суб’єктів права домінують над 
інститутами профілактики, охорони, захи-
сту і відновлення порушених прав осіб, та 
імплементації до законодавства позитив-
но-перспективних правил організації та 
функціонування публічної влади, у т. ч. з 
прийнятного досвіду країн ЄС, триває.

Надмірна кількість кризових явищ в 
усіх сферах суспільного життя, поши-
рення корупції засвідчують складний і 
суперечливий характер уніфікації вимог 
антикорупційного законодавства Укра-
їни та ЄС. Можна погодитися з деякими 
дослідниками, які стверджують, що чин-
никами цього є нехтування владою ідео-
логічними питаннями та духовними про-
цесами у суспільстві [2, с. 26]. Культура 
містить систему цінностей та норм, які 
впливають на формування індивідуальної, 
групової та суспільної свідомості [3, с. 8], 
на створення механізмів реалізації права 
[4, с. 17; 5].

Наявний рівень якості відповідного 
законодавства означає, що відповідаль-
ність судів і правоохоронних органів зро-
стає пропорційно безвідповідальності 
народних депутатів, які ухвалили нея-
кісні закони та інші правові акти. Етика 
відповідальності узгоджується з етикою 
ненасилля, яка пропагує ідеї толерант-
ності, акцентуючи увагу на важливості 
вироблення взаємної терпимості цивілі-
зацій, культур, націй та соціальних груп 
[6, с. 23], що можливо тільки в умовах чес-
ності, некорумпованості. Правові ідеї ... 
спочатку перебувають в юридичній мате-
рії, що виражена у законах, ... як самої 
суті, центральної ланки юридичної органі-
зації (внутрішньої форми) правового мате-
ріалу - свого роду «стрижня» юридичних 
конструкцій» [7, с. 311]. Саме на рівні цих 
ідей відбувається первинне поєднання 
абстрактних сутностей духовної культури 
і права у сфері попередження корупції 
під час трансформацій законодавства про 
правосуддя та правоохоронну діяльність. 
Серед таких фундаментальних правових 
принципів, які виникають та діють у сві-
домості парламентарів, публічних служ-
бовців, суддів і правоохоронців у вигляді 
духовно-культурних ідей, цінностей, 
переконань та готовності їх застосову-
вати, виокремлюємо засади духовності.
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Духовність і культура стають єдиними 
передумовами належного розуміння пра-
вил інтерпретації та застосування зако-
нодавства під час відправлення право-
суддя судами і застосування примусу 
правоохоронними органами. І правовий 
стан дотримання принципів права, у т. ч. 
ідеї недопущення корупції, за таких умов 
стає надто тривким і непевним. Як слушно 
зауважив Є. Невмержицький, запобігання 
та протидія корупції вимагає глибокого 
духовного осмислення цього феномену, 
вивільнення від формально-юридичного 
розуміння цього негативного явища, адже 
його підґрунтя сягає глибинних соціаль-
них, політичних та економічних процесів, 
характерних для українського суспільства 
[8, с. 154-156]. Наголошено також, що 
структура кримінальної юстиції не повні-
стю відповідає поставленим завданням по 
боротьбі зі злочинністю. Правоохоронні 
органи, створені як механізм пересліду-
вань і репресій, не були трансформовані в 
інститут захисту і відновлення порушених 
прав осіб. Існуюча модель правоохоронної 
системи характеризується високим рівнем 
корупції та надто низькою довірою з боку 
населення. Чинна модель системи кримі-
нальної юстиції та правоохоронних орга-
нів стає: а) наслідком приватного про-
яву масової культури, що нав’язує надто 
небезпечні для несталої української демо-
кратії цінності культу грошей, насильства, 
наркоманії, релігійної експансії [2, с. 24]; 
б) результатом культивування спожи-
вацьких інтересів і настроїв у громадян; 
в) живильним середовищем для високола-
тентної корупції і злочинності, джерелом 
авторитарних тенденцій [9, с. 4], блоку-
вання розвитку в умовах відкритості соці-
альному прогресові. Сукупно це має ті самі 
наслідки, що й розкладання стародавніх 
суспільств через вади, які нині характерні 
й сучасному суспільству, а саме: пригні-
чення, яке не знає міри; корупція; полі-
тичні інтриги; змови і зради. Але там була 
створена модель життя, в якій людина 
залишалася вічним боржником творіння, 
залежала природних сил, які її породили 
[10, с. 95].

Духовність являє собою іманентну 
характеристику особистості, присутню 
у всіх відношеннях «людина – світ». 

Рівень знань, освіченість, етико-моральна 
система співвідношень людини як особи-
стості та її ставлення до соціальної реаль-
ності виникає на основі знань відповід-
ного рівня розвитку інтелекту. Цей рівень 
є вищим проявом людської сутності і зале-
жить від конкретного етапу історичного 
розвитку та осмислення навколишньої 
дійсності у межах суб’єктивної свідомості 
[6, с. 23-24]. У контексті проблеми про-
тидії корупції засоби поглиблення духо-
вності працівників публічної влади біль-
шою мірою стосуються розвитку їхнього 
інтелекту як форми прояву духовності. 
Водночас естетичний (художньо-твор-
чий) вимір духу в сфері публічно-владної 
діяльності спеціально не розвивається. 
Хоча він також стає передумовою попе-
редження корупційних проявів, адже три-
вале сприйняття прекрасного у мистецтві 
убезпечує від потворного як у свідомості, 
так й у житті.

Духовно-культурна основа визна-
чає правоосмислювальний доброчес-
ний / антикорупційний потенціал право-
застосовника, у т. ч. для представників 
публічної влади. Ці підвалини дозволя-
ють врахувати усі ознаки (системність, 
загальнообов’язковість, нормативність, 
формальна визначеність, встановлення 
і гарантування державою та ін.) і якості 
(антропо- і соціовимірність, динамічність, 
верховенство, справедливість, перма-
нентну відкритість соціальному прогресу, 
гуманізм, доброчесність / антикорупцій-
ність та ін.) права. У цьому зв’язку дореч-
ним став висновок М. Козюбри, що пер-
шою умовою цілісності, системної єдності 
(лат. cohaerens – «той, який перебуває 
у зв’язках, взаємозв’язках») юридичної, 
у т. ч. судової, аргументації є розуміння 
самого права як багатоаспектної цілісно-
сті, що існує в різних проявах і формах, 
основні з яких тісно пов’язані зі здо-
бутками концепцій природного права, 
юридичного позитивізму та соціологіч-
ної юриспруденції. Доброчесне відбиття 
норм права у свідомості судді і публічного 
службовця найбільшим чином живиться 
з вчень доктрини природного права, 
відповідно до якої головний акцент зро-
блено на праві як духовному феномені –  
ідеалах справедливості, індивідуальної 



2022 р., № 2

131

свободи, рівності, невідчужуваних правах 
людини та інших гуманістичних цінностях, 
тобто на відправних світоглядних засадах 
права, без яких воно просто немислиме. 
У диспозиції з теорією юридичного пози-
тивізму, зазначені правозастосовними 
зосереджують увагу тільки на встановле-
них нормативно-інституційних аспектах 
права, без яких такі його властивості, як 
визначеність, передбачуваність, упоряд-
кованість, гарантованість, стабільність 
недосяжні. Знімає проблеми крайнощів – 
невиправданого юридичного лібералізму 
та позитивізму – композиція цих двох під-
ходів у межах інтегративної теорії право-
розуміння, яка у т. ч. абсорбує переваги 
концепції соціологічної юриспруденції та 
її варіантів (у т. ч. школи правового реа-
лізму), які зміщують акценти з абстрактних 
ідеалів і нормативних текстів у площину 
конкретного, динамічного функціону-
вання права, його дії в реальному житті, 
насамперед у правовідносинах і юридич-
них рішеннях, без чого ідеали і юридичні 
тексти перетворюються на декларації, які 
не мають прямого відношення до права 
[11, с. 23-24; 12].

Висновки. Отже, онтологічні основи 
кореляцій життєтворчих цінностей та 
норм антикорупційного законодавства 
України та ЄС знаходимо у нинішніх кон-
кретно-історичних, економічних, соці-
ально часто дезінтегрованих й неспра-
ведливих соціальних, цивілізаційних та 
культурних умовах життя. Розбалансова-
ність цих умов в Україні детермінує фак-
тичну відсутність паритету у правовій 
комунікації з ЄС. Подальший розвиток 
нашої нації можливий тільки за рахунок 
повсюдного використання людських чес-
нот, а не вад. Це сприятиме утвердженню 
тут і зараз людських рис у законодавчих 
формах вираження права – його обов’яз-
ковості, соціальності та спрямованості на 
забезпечення розвитку кожного, що про-
демонструє стабілізація експоненти забез-
печення прав громадян в Україні з перспек-
тивою її подальшого більш динамічного 
зростання, ніж в інших країнах Європи. 
Формально Україна здійснює антикоруп-
ційну політику на виконання взятих на 
себе зобов’язань, відповідно до угод про 
членство у Раді Європи, вільну торгівлю 

з низкою високорозвинених країн, асоці-
ацію з ЄС та усіх інших документів (про-
токолів, заяв, меморандумів тощо), які 
деталізують базові угоди й уможливлю-
ють розкриття механізму їхньої реалізації 
на практиці. Професійне самовираження 
посадових осіб публічної влади й спря-
мування енергії їхніх природних талантів 
задля задоволення публічного інтересу – 
суть доброчесності, розкриття людських 
чеснот у предметі права, культурології, 
соціології, етнографії, менеджменту та 
суміжних наук.

Культивування доброчесності у сфері 
публічно-правових відносин результа-
тивне за умови формування у свідомості 
людей переконання в істинності твер-
дження про необхідність розвивати свої 
чесноти, їхню безумовну цінність та прі-
оритет у правових відносинах, орієнтир 
для самоідентичності та стійкого розвитку 
у мінливому світі на тлі сильних рис й 
традицій національної культури. У цьому 
зв’язку актуальними стають відповідні 
напрями роботи з формування право-
вої культури Національного агентства з 
питань запобігання корупції, Міністерства 
освіти й науки України, Міністерства юсти-
ції України. Виконання функцій публічною 
владою відображає її соціальну роль, кое-
фіцієнт детермінації нею соціального роз-
витку на підставі перманентного і повсюд-
ного забезпечення загальнолюдських 
цінностей. У цьому зв’язку первинною 
вимогою до діяльності державної влади 
залишається  доброчесність, неухильне 
дотримання загальноправових принци-
пів – верховенства права, справедливо-
сті, рівноправності, свободи дій людини 
і недоторканності, відкритості для вико-
нання будь-яких прогресивних ідей тощо. 
Європейська тенденція до збільшення 
ролі системи правових гарантій людської 
свободи і прав соціальних спільнот є пріо-
ритетом у системі публічно-владних відно-
син. Він реалізується через гарантування 
права на вільне від корупції суспільство 
та державу, доброчесність правових від-
носин, зокрема в частині справедливого 
розподілу матеріальних і духовних благ 
тощо. У цьому зв’язку для України ефек-
тивну та результативну реалізацію поло-
жень Закону України «Про запобігання 
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корупції» важко переоцінити. Перетво-
рення вітчизняної правової системи за 
прикладами кращих країн ЄС (країн-за-
сновниць ЄС), спрямовані на попере-
дження й припинення корупційної пове-
дінки у професійній діяльності виборних 
і призначуваних посадових осіб органів 
публічної влади. Ці перманентні процеси 
відбуваються в межах вже усталених пра-
вових інститутів конфлікту інтересів; сумі-
щення роботи в органах публічної влади 
з підприємницькою діяльністю; фінансо-
вого контролю; подарунків; неправомір-
ного збагачення; підкупу публічних служ-
бовців, а також здійснення тиску на них 
або на підприємців, з метою ухвалення 
потрібних для задоволення приватного 
інтересу рішень або переходу права влас-
ності на активи до іншої особи; незаконне 
лобіювання інтересів окремих осіб або 
бізнес-структур; інше використання своїх 
публічно-правових повноважень в особи-
стих інтересах.
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Makarenkov O., Tupakhina О. Correlations of anti-corruption legislation  
life-creating values   and norms of Ukraine and the EU: ontological foundations

The article reveals the ontological foundations of correlations of anti-corruption legislation 
life-creating values   and norms of Ukraine and the EU. It is determined that the ontological 
bases are contained in the current concrete historical and economic circumstances, socially 
often disintegrated and unjust social life, civilizational and cultural conditions of life. The 
imbalance of these conditions in Ukraine determines the actual lack of parity in legal 
communication with the EU. Further development of our nation is possible only at the expense 
of widespread use of human virtues, not vices. This will contribute to the establishment here 
and now of human features in the legislative forms of law expression. These are his features 
of obligation, sociality and focus on ensuring the development of everyone. This will be 
demonstrated by the stabilization of the citizens’ rights provision exponent in Ukraine with 
the prospect of its further more dynamic growth than in other European countries.

It was determined that Ukraine formally carries out an anti-corruption policy in fulfillment 
of the obligations assumed, in accordance with the agreements on membership in the 
Council of Europe, free trade with a number of highly developed countries, association with 
the EU and all other documents (protocols, statements, memoranda, etc.) which detail the 
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basic agreements and make it possible to reveal the mechanism of their implementation in 
practice. Professional self-expression of public power officials and directing the energy of 
their natural talents to satisfy the public interest is the essence of integrity, the disclosure 
of human virtues in the subject of law, cultural studies, management and related sciences.

It is emphasized that the cultivation of integrity in the field of public-legal relations is 
effective if people are convinced of the statement truth about the need to develop their 
virtues, their unconditional value and priority in legal relations. Before this, a reference point 
for self-identity and sustainable development in a changing world against the background 
of strong features and traditions of national culture becomes important. In this connection, 
relevant areas of work on the legal culture formation of the National Agency for the Prevention 
of Corruption, the Ministry of Education and Science of Ukraine, and the Ministry of Justice 
of Ukraine are relevant.

It is concluded that performance of functions by public power reflects its social role, the 
coefficient of its social development determination on the basis of permanent and universal 
provision of universal values. In this regard, the primary requirement for the activity of 
the state authorities remains integrity, strict adherence to general legal principles. The 
European tendency to increase the role of the legal guarantees system of human freedom 
and the rights of social communities is a priority in the system of public-power relations. It is 
implemented by guaranteeing the right to a corruption-free society and state, the integrity 
of legal relations, in particular in terms of the fair distribution of material and spiritual 
resourses, etc.

Key  words: anthropy of law, responsibility, integrity, spirituality, European Union, 
corruption, legal culture, legal traditions, legal values, principles of law.
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ЩОДО ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ 
У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

У статті розглянуто положення міжнародно-правових актів та норм вітчизняного 
законодавства, у тому числі галузевого щодо визначення принципу презумпції неви-
нуватості. Розглянуто окремі аспекти історіографії походження та подальшого право-
вого становлення принципу презумпції невинуватості. Зосереджено увагу на сутнісному 
формулюванні засади презумпції невинуватості на рівні галузевого права. Наголошено 
на факті виключно загальноправового походження презумпції невинуватості. Консти-
туційний принцип презумпції невинуватості містить доволі змістовний суб’єктивний 
фактор, який відображається на учасників правовідносин, на яких він розповсюджу-
ється. Зазначено, що цей принцип в межах правовідносин кримінально-правової сфери 
розповсюджується на таких суб’єктів як підозрюваний, обвинувачений та засуджений. 
В межах статті проаналізовано теоретичні погляди щодо актуальності принципу пре-
зумпції невинуватості для кримінальної процесуальної, адміністративної та дисциплі-
нарної сфер також розглянуто приклади рішень Європейського суду з прав людини 
щодо цього питання. Зазначено, за процедурністю дисциплінарної практики, вони є 
схожою до здійснення кримінальних проваджень на стадії досудового розслідування, 
де тягар доведення провини покладається на посадових осіб, представників держави. 
Наголошено, що за застосованими санкціями дисциплінарні покарання в межах кримі-
нально-виконавчого права цілком можуть бути пов’язаними із позбавленням волі. Таке 
«кратне» позбавлення волі цілком слід розглядати у парадигмі значних санкцій, які 
застосовуються до осіб в незалежності від категорій проваджень. Зазначено, що за 
таких умов принцип презумпції невинуватості є цілком актуальним й для сфери кримі-
нально-виконавчого права. 

Ключові слова: система принципів, загальноправова засада, суб’єктивний фактор, 
кратність позбавлення волі, сфера кримінально-виконавчих відносин. 

Постановка проблеми. Реформу-
вання національної правової системи 
здійснюється за євроінтеграційним век-
тором. Цей напрям зумовлює якісні пере-
творення в усіх сферах галузевого зако-
нодавства. Однією з пріоритетних сфер у 
цьому контексті є кримінально-правова 
сфера, провідне місце в якій відводиться 
галузі кримінально-виконавчого законо-
давства. Оптимізація сфери галузевого 
права здійснюється комплексно, врахо-
вуючи вироблення сталої позиції щодо 
визначення та подальше сприйняття 
базових її елементів. Одним з напрямків 
цього процесу є визначення змісту та сут-
ності принципів, які покладено в основу 

побудови та функціонування галузі кри-
мінально-виконавчого права, одне з клю-
чових місць серед яких безумовно нале-
жить принципу презумпції невинуватості. 
Окреслення ролі, яку відіграє принцип 
презумпції невинуватості, є одним з най-
більш дискусійних в теорії галузевого 
права та галузей кримінально-правового 
спрямування.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питання, пов’язані з визна-
ченням принципу презумпції невинувато-
сті в галузевому праві України досліджу-
валися в роботах таких науковців як, 
О.М. Джужа, О.Г. Колб, В.В. Крижа-
нівський, О.П. Кучинська, Г.М. Мамка, 
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В.Т. Нор, І.Л. Петрухін, А.Х. Степанюк, 
В.М. Трубников та ін. Однак, попри наяв-
ність достатньої кількості досліджень 
щодо визначення презумпції невинувато-
сті у вітчизняному галузевому праві досі 
остаточно не окреслено зміст цієї правової 
категорії в галузі кримінально-виконав-
чого права та її вплив на сферу виконання 
й відбування кримінальних покарань.

Метою статті є визначення сутніс-
ної характеристики принципу презумпції 
невинуватості в кримінально-виконав-
чому праві України та виокремлення ста-
лої, теоретичної позиції щодо змісту, місця 
та ролі цієї засади в системі принципів 
кримінально-виконавчого права.

Виклад основного матеріалу. Прин-
цип презумпції невинуватості є одним з 
фундаментальних засад галузевого права 
та кримінально-виконавчого зокрема. 
Важливість цього принципу важко пере-
оцінити, враховуючи його вплив на фор-
мування та регулювання правовідносин 
у сфері кримінально-виконавчого права. 
Принцип презумпції невинуватості знай-
шов свої відображення у змісті Основного 
закону нашої держави в ст. 62. Відобра-
ження цієї засади у статті Конституції є 
наслідком внутрішньодержавної правової 
політики щодо імплементації норм між-
народного права у вітчизняне законо-
давство. Так, це правило стало цілком 
актуальним й для визначення принципу 
презумпції невинуватості у нормах націо-
нального законодавства.

Першоджерелом цієї засади звісно є 
норми міжнародного права. Так згідно 
із Загальною декларацією прав і сво-
бод людини, прийнятою Генеральною 
Асамблеєю ООН від 10.12.1948 р. «кожна 
людина, обвинувачена у вчиненні злочину, 
має право вважатися невинуватою доти, 
поки її винуватість не буде встановлена в 
законному порядку шляхом прилюдного 
судового розгляду, за якого їй забезпе-
чуються усі можливості для захисту» (ч. 1 
ст. 11) [1]. У ч. 2 ст. 14 Міжнародного пакту 
про громадянські і політичні права, що 
прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 
16.12.1966 р., проголошується: «кожен 
обвинувачений у кримінальному злочині 
має право вважатися невинуватим, поки 
винуватість його не буде доведена згідно 

з законом» [2]. Аналогічно за змістом цей 
принцип відображено в Європейській кон-
венції про захист прав людини та осново-
положних свобод від 1950 р. (далі - ЄКПЛ), 
де зазначено: кожна людина, обвинува-
чена у вчиненні кримінального злочину, 
вважається невинуватою доти, поки її 
вину не буде доведено згідно з законом  
(п. 2 ст. 6) [3]. Цей принцип також зафік-
совано у Африканській хартії прав людини 
і народів: “Кожна людина має … право вва-
жатися невинуватою доти, поки її винува-
тість не буде встановлена компетентним 
судом” – п. “b” ч. 1 ст. 7 [4].

Засада презумпції невинуватості має 
змістовне історичне походження. У світо-
вій історії юриспруденції це правило бере 
витоки з римського права, зокрема з поло-
ження «In dubio pro reo», що в перекладі 
означає «маючи сумніви, утримайся» 
[5, с. 132]. До речі у даному аспекті ціл-
ком слушною є позиція, що давньоримська 
формула «praesumptio boni viri» («учас-
ник судового позову вважається таким, 
що діє сумлінно, поки інше не доведено») 
застосовувалася стародавніми римля-
нами разом із ще однією — «ei incumbit 
probation qui dicit» («хто стверджує, той 
і доводить»). У той самий час, зважаючи 
на те, що дані формули застосовувалися 
при розгляді майнових спорів, не поши-
рюючись на справи про скоєння злочи-
нів, вважаємо за необхідне підтримати 
протилежну позицію науковців [6, c. 21], 
які сумніваються в походженні криміналь-
ного процесуального принципу презумпції 
невинуватості з глибин римського права, 
принаймні того періоду.

Також згодом цей принцип був сформу-
льований у французькій Декларації прав 
людини і громадянина (1789 р.) таким 
чином: «Оскільки кожна людина припус-
кається невинуватою, доки її не оголосять 
винуватою (судом), то у разі необхідності 
її арешту будь-яка надмірна строгість, не 
зумовлена необхідністю, повинна суворо 
каратися законом» [7, с. 13]. Чезаре Бек-
каріа вперше у 1764 р. у праці «Про зло-
чини та покарання» запропонував керу-
ватися презумпцію невинуватості за такою 
«формулою»: «ніхто не може бути визна-
ний злочинцем, доки не проголошено 
вирок, і суспільство не повинно залишати 
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обвинуваченого без своєї підтримки до 
того, як буде вирішено, що він порушив 
умови, додержання яких йому забезпечу-
вало цю підтримку» [8].

Ця прогресивна гуманістична ідея була 
сприйнята і втілена під час французь-
кої буржуазної революції у Декларації 
прав людини і громадянина 1789 р., яка 
згодом стала преамбулою до Конституції 
Франції 1791 р. Презумпція невинува-
тості фактично викладена у межах двох 
статей вказаної Декларації і передбачає 
таке: «жодна людина не може бути під-
дана обвинуваченню, затриманню або 
ув’язненню інакше, як у передбачених 
Законом випадках і встановлених фор-
мах» (ст. 7); «кожна людина вважається 
невинуватою доти, доки вона не визнана 
винною» (ст. 9) [9].

Як вже було зазначено, принцип пре-
зумпції невинуватості визначений у змісті 
вітчизняної Конституції, тому ця за засада 
цілком є конституційною або загальнопра-
вовою (загальною). Ця засада є конститу-
ційною у більшості країн світу і становить 
обов’язковий атрибут демократичного пра-
восуддя [10, с. 17]. На наш погляд запро-
понований законодавцем зміст засади 
недоторканності у ст. 62 Конституції зде-
більшого орієнтований саме на сферу кри-
мінальних процесуальних відносин, вра-
ховуючи дослівний зміст вказаної статті 
Основного закону. У цьому контексті слід 
погодитись з Г.Ю. Юдківською, яка наголо-
шує, що аналіз ст. 62 Конституції в її сьогод-
нішній редакції дозволяє дійти висновку, 
що на конституційному рівні закріплено 
право кожного громадянина користуватись 
гарантіями презумпції невинуватості тільки 
у сфері кримінально-процесуальних від-
носин, коли ставиться питання про вста-
новлення винуватості особи у вчиненні 
злочину: «Особа вважається невинуватою 
у вчинені злочину і не може бути піддана 
кримінальному покаранню, доки її вину 
не буде доведено в законному порядку і 
встановлено обвинувальним вироком суду. 
Ніхто не зобов’язаний доводити свою неви-
нуватість у вчиненні злочину». Тобто, за 
чинною редакцією Конституції, презумпція 
невинуватості виступає як елемент галузе-
вого (кримінально-процесуального) права 
[11, с. 39].

Однак на наше переконання таке сприй-
няття принципу презумпції невинуватості 
хоча й відповідає дослівному змісту зга-
даного положення Конституції, проте, в 
цілому, не в повній відображає сутність 
цього загальноправового принципу, який 
по суті своєї є ширшим буквального тлу-
мачення згаданої конституційної норми. 
На наш погляд, принцип презумпції неви-
нуватості має набагато «всеосяжне» зна-
чення, попри визначений законодавцем 
зміст цієї засади у Конституції. Відобра-
ження цього принципу в Основному законі 
фактично фіксує належність принципу 
презумпції невинуватості до категорії кон-
ституційних (загальноправових), а отже 
значення та подальший вплив цієї засади 
розповсюджується поза межами конкрет-
ного галузевого права, враховуючи галузь 
кримінального процесуального права. 

З цього питання влучно зазначає 
В. Т. Нор, принцип презумпції невинува-
тості знаходить свій вплив на правовий 
статус особи не лише у кримінальних про-
цесуальних, але й інших правових відно-
синах, у яких вона виступає суб’єктом. 
За обвинуваченим у вчиненні злочину до 
вступу обвинувального вироку в законну 
силу зберігаються трудові, житлові, сімейні 
та інші права і свободи людини [12, с. 392] 
Серед науковців також існує позиція щодо 
визначення презумпції невинуватості 
серед принципів кримінального права. 
Так, презумпція невинності, яка може 
розглядатися, як гарантія свободи і гідно-
сті людини у кримінальному праві, вона 
є у ньому прогресивним, демократичним 
і гуманістичним принципом [13, с. 208]. 
Презумпція невинуватості є елементом 
загально-правового статусу громадянина, 
цієї позиції дотримувались В.Т. Томін, і 
Б.Т. Безлепкін та наголошували: презумп-
ція невинуватості – це компонент системи 
більш високого рівня, ніж кримінальний 
процес. Вона характеризує не становище 
обвинуваченого у кримінальному процесі, 
а є елементом загально-правового ста-
тусу громадянина. Об’єктивація презумп-
ції невинуватості у цьому випадку полягає 
у тому, що кримінальне судочинство це 
єдиний спосіб її спростування [14, с. 64]. 
Екстраполюючи зміст засади презумп-
ції невинуватості на суб’єктивному рівні 
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В.В. Крижанівський справедливо наголо-
шує: безумовно вірно, що сферу дію пре-
зумпції невинуватості не слід обмежувати 
вказівкою на конкретну процесуальну 
фігуру (обвинувачений, підсудний чи під-
озрюваний) [10, с. 25].

Слід погодитись з вказаними позиціями 
щодо сутнісного змісту, у тому числі за 
фактором суб’єктної складової, принципу 
презумпції невинуватості. Запропоновані 
умовиводи науковців є цілком актуальними 
й для сфери кримінально-виконавчого 
права, оскільки, як вбачається, комплекс 
правовідносин кримінально-виконавчого 
права є доволі різнобічним, тому за пев-
них умов ця засада є вельми актуальною 
та необхідним критерієм визначення пра-
вового положення засуджених осіб. За 
для визначення таких умов слід додатково 
дослідити позиції науковців щодо цього 
питання. 

Так, В.М. Кудрявцев висловлював 
особистий погляд щодо поширення пре-
зумпції невинуватості на всі види стяг-
нень та інших заходів відповідальності за 
правопорушення в дисциплінарному чи 
адміністративному порядку, а також на 
діяльність товариського суді, оскільки, 
як зазначає автор, презумпція невину-
ватості означає, що перед тим, як накла-
дати будь-яке стягнення за правопору-
шення, треба довести, що воно скоєне 
саме цією особою. Неважко бачити, що 
в презумпції невинуватості знаходять 
своє відображення не тільки правові, 
але й моральні гуманістичні принципи  
[15, с. 250]. А.П. Гуляєв у свою чергу наго-
лошував, що визнання презумпції невину-
ватості в якості міжгалузевого принципу 
важливо в практичному плані. Відомо, що 
заходи дисциплінарної та адміністративної 
відповідальності застосовуються значно 
ширше, ніж кримінальної. При цьому 
досить суттєво торкаються права та сво-
боди громадян, їх честь і гідність…хіба не 
потребують належних гарантій інші права 
та свободи громадян, їх честь та гідність, 
право на труд, на духовні і матеріальні 
блага? Чи не слугує такою гарантією сама 
презумпція невинуватості у скоєнні пра-
вопорушення? [16, с. 34]. 

Частково погоджуючись з автором 
слід зазначити, що сучасні правові реалії 

дійсно підтверджують факт того, що кіль-
кісні показники адміністративних та/або 
дисциплінарних стягнень значно пере-
вищують показник заходів кримінальних 
покарань. Цей фактор є цілком обумов-
леним кількісними показниками скоєних 
адміністративних та дисциплінарних про-
ступків у порівнянні з кримінальними. При 
цьому стягнення як за адміністративними 
так й дисциплінарними деліктами засто-
совуються за умов доведення вини особи 
та, безумовно, як наслідок полягають у 
певних правових обмеженнях для винної 
особи. При цьому подеколи санкції від 
адміністративних так й дисциплінарних 
проступків пов’язані із певними обмежен-
нями волі винуватої особи. Отже за таких 
умов принцип презумпції невинуватості 
є цілком актуальним й для таких кате-
горій проваджень. При цьому, як ми вже 
наголошували, принцип презумпції неви-
нуватості слід вважати виключно загаль-
ною (конституційною) правовою засадою. 
Рівень одночасного впливу цього прин-
ципу на правовідносини в різних галузях 
права лише додатковий раз засвідчую 
вагомість цієї засади для всієї сфери наці-
онального права, проте це жодним чином 
не «переводить» принцип презумпції 
невинуватості у категорію міжгалузевих. 

У цьому контексті слушно зазначав 
І.Л. Петрухін: презумпцію невинуватості 
слід вважати загально-правовою, оскільки 
до надання доказів протилежного грома-
дянин не повинен вважатися правопоруш-
ником та нести відповідальність. Зокрема, 
мають презюмуватися (до надання доказів 
противного в рамках тієї чи іншої проце-
дури) невинуватість осіб, залучених не 
тільки до кримінальної, але й до адміні-
стративної, дисциплінарної відповідально-
сті, а також добросовісність відповідачів у 
цивільному процесі (до надання позива-
чем доказів, достатніх для обґрунтування 
позовних вимог)» [17, с.20]. Також слід 
цілком погодитись з Г.Ю. Юдківською, що 
в процесі і кримінального, і адміністра-
тивного, і дисциплінарного провадження 
здійснюється доказування винуватості 
особи в скоєнні протиправного діяння, 
та відповідно, обґрунтовується питання 
застосування до винуватого відповід-
ної юридичної санкції. Отже, презумпція 
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невинуватості є міжгалузевим принципом, 
що діє в тих галузях права, які визнача-
ють процедуру встановлення винуватості 
особи в скоєнні правопорушення та залу-
чення її до юридичної відповідальності 
[11, с. 39].

Крім позицій науковців на факторі 
розповсюдженості принципу презумп-
ції невинуватості на інші правовідносини 
крім кримінально-правових також наголо-
шував Європейський суд з прав людини 
(далі - ЄСПЛ). Так ЄСПЛ неодноразово 
підтверджував свою позицію про те, що 
на національному рівні певні правопору-
шення можуть вважатися адміністратив-
ними або дисциплінарними проступками, 
однак з огляду на цілі Конвенції окремі 
з таких проступків слід визнавати «кри-
мінальними правопорушеннями» в авто-
номному, конвенційному значенні цього 
поняття [18, с. 84]. Так в рішенні по справі 
Альбер та Ле Ком проти Бельгії (Albert and 
Le Compte v. Belgium) Суд підкреслив, 
що принцип, викладений у частині дру-
гій статті 6 Конвенції, може застосовува-
тися і до дисциплінарного провадження 
[19]. Враховуючи цю позицію у рішенні 
по справі Енгель та інші проти Нідерлан-
дів (Engel and Others v. the Netherlands) 
було визнано, що конвенційне поняття 
«кримінальне правопорушення» охоплює 
й окремі правопорушення, що відповідно 
до національного законодавства вважа-
лись дисциплінарними, то в подальших 
рішеннях ЄСПЛ поширив це поняття й 
на значну частину правопорушень, що 
за внутрішнім правом багатьох держав 
визнано адміністративними [20]. Серед 
іншого у висновку ЄСПЛ у цій справі 
зазначено: В суспільстві, де діє принцип 
права верховенства, покарання у вигляді 
позбавлення свободи віднесені до “кри-
мінальної сфери”, за рахунок тих, які за 
своїм характером, довготривалістю або 
способу виконання не можуть вважатися 
такими, що спричиняють значну шкоду. 
Відповідно до обставин цієї справи ЄСПЛ 
фактично надавав оцінку обвинуваченню, 
що містилось у висновку командира і потім 
було підтверджено або пом’якшено офіце-
ром, який розглядав скарги. Окремо слід 
зазначити, що це рішення ЄСПЛ стосува-
лось колишніх військовослужбовців, які 

проходили військову службу у збройних 
силах Нідерландів та до яких було засто-
совано заходи дисциплінарного впливу за 
допущені проступки [20].

На наше переконання наведені при-
клади та, зокрема, аргументація ЄСПЛ 
щодо визначення критерію «позбавлення 
волі» як ключового для визначення дисци-
плінарного проступку як кримінального у 
контексті розповсюдження на нього прин-
ципу презумпції невинуватості у повній 
мірі стосується й сери кримінально-вико-
навчого права. Так, відповідно до ст. 132 
КВК можуть застосовуватися такі заходи 
стягнення: поміщення засуджених чолові-
ків, які тримаються у виправних колоніях, 
у дисциплінарний ізолятор з виведенням 
або без виведення на роботу чи навчання 
на строк до чотирнадцяти діб, а засудже-
них жінок - до десяти діб; поміщення засу-
джених, які тримаються в приміщеннях 
камерного типу виправних колоній мак-
симального рівня безпеки, у карцер без 
виведення на роботу на строк до чотир-
надцяти діб; переведення засуджених, які 
тримаються у виправних колоніях, крім 
засуджених, які тримаються у виправ-
них колоніях мінімального рівня безпеки 
з полегшеними умовами тримання, до 
приміщення камерного типу (одиночної 
камери) на строк до трьох місяців [21].

Наведені приклади дисциплінарних 
покарань фактично свідчать про наяв-
ність «кумулятивного ефекту» покарання 
у вигляді позбавлення волі, за умов, коли 
особа перебуваючи у статусі засудже-
ного, тобто особи, яка відбуває покарання 
у вигляді позбавлена волі, додатково 
обмежується у праві на свободу фактич-
ної ізоляцією від інших засуджених. Така 
«кратність» позбавлення волі, підставою 
якої, за наведених умов, є саме дисциплі-
нарний проступок, цілком відповідає пози-
ції ЄСПЛ щодо розповсюдження на таку 
категорію правовідносин принципу пре-
зумпції невинуватості у розумінні (п. 2 ст. 6 
ЄКПЛ). Також змісту ст. 6 ЄКПЛ, а фактично 
й ст. 62 Конституції відповідає й процедур-
ність дисциплінарного провадження, яке 
здійснюється посадовими особами уста-
нов виконання й відбування покарань у 
випадку вчинення засудженими дисциплі-
нарних проступків, яка визначена у ст. 135 
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КВК. Так, зокрема, відповідно до ч. 6. 
цієї статті КВК, матеріали про порушення 
доповідаються на засіданні дисциплінарної 
комісії начальником відділення соціаль-
но-психологічної служби (далі – начальник 
відділення СПС) у присутності особи, яка 
вчинила порушення, та інших запрошених 
осіб… [21]. При цьому слід зазначити, що 
на практиці зазначені матеріали не лише 
доповідаються начальником відділення 
СПС, а й особисто збираються ним та від-
повідним чином оформлюються. Тобто 
увесь тягар доведення провини при цьому 
покладається на представника державного 
органу, а саме співробітника ДКВС. Згідно 
змісту ст. 135 КВК, під час засідання дис-
циплінарної комісії заслуховуються пояс-
нення засудженого та його представника, 
свідків, інших осіб. Тут слід наголосити, що 
надавати засудженим будь-які пояснення, 
заперечення тощо стосовно дисциплінар-
ного проступку є виключно його правом, 
а не обов’язком (ч. 5 ст. 135 КВК, ч. 1  
ст. 8 КВК). 

Таким чином процедурність дисциплі-
нарного провадження за дисциплінарними 
проступками у межах КВК, є віддалено 
схожою до проваджень у кримінальних 
справах, в яких весь тягар доведення про-
вини особи покладається на посадових 
осіб, які реалізують функцію обвинува-
чення у кримінальному провадженні. Отже 
за підставою, порядком здійснення про-
вадження та наслідками, дисциплінарні 
проступки у межах кримінально-виконав-
чого права є сферою розповсюдження та 
впливу засади презумпції невинуватості 
та спорідненого принципу щодо свободи 
від самовикриття. Враховуючи викладене 
доцільно наголосити, що конституційна 
засада визначена у ст.ст. 62 Конституції 
є актуальною для всіх сфер правозасто-
сування, де законом передбачена певна 
правова процедурність, за якою кожний 
з учасників таких правовідносин реалізує 
визначену законом правосуб’єктність. Це 
в рівній мірі стосується й дисциплінарних 
проступків скоєними засудженими до поз-
бавлення волі.

Висновки і пропозиції. Принцип пре-
зумпції невинуватості є одним з ключових 
в системі засад кримінально-виконавчого 
права України. Попри його номінальну від-

сутність в змісті кримінально-виконавчого 
закону, є фактична наявність та, вочевидь 
значимість для системи кримінально-вико-
навчого права є обумовленим практичною 
реальністю фактом. Принцип презумпції 
невинуватості перш за все відобража-
ється в реаліях дисциплінарної практики 
в межах кримінально-виконавчого права, 
де є наявним інститут доказування. Вра-
ховуючи цю специфіку, а також наявність 
дисциплінарних санкцій, які досить часто 
пов’язані із позбавленням волі, важливість 
врегулювання цієї категорії правовідносин 
фактично вимагає використання всього 
комплексу правових принципів, одне з 
ключових місць при цьому відводиться 
принципу презумпції невинуватості. Таким 
чином принцип презумпції невинуватості є 
одним із системи засад кримінально-вико-
навчого права України.
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criminal-execution law of Ukraine

The article examines the provisions of international legal acts and norms of domestic 
legislation, including branch legislation regarding the definition of the principle of presumption 
of innocence. Some aspects of the historiography of the origin and further legal formation 
of the principle of presumption of innocence are considered. Attention is focused on the 
essential formulation of the principle of the presumption of innocence at the level of branch 
law. Emphasis is placed on the fact that the presumption of innocence is of exclusively 
common law origin. The constitutional principle of the presumption of innocence contains 
a rather meaningful subjective factor, which is reflected on the participants of the legal 
relationship to which it applies. It is noted that this principle within the framework of legal 
relations in the criminal and legal sphere extends to such subjects as the suspect, the 
accused and the convicted. Within the framework of the article, theoretical views on the 
relevance of the principle of presumption of innocence for criminal procedural, administrative 
and disciplinary spheres are analyzed, as well as examples of decisions of the European 
Court of Human Rights on this issue. It is noted that, according to the procedurality of 
disciplinary practice, they are similar to the implementation of criminal proceedings at the 
stage of pre-trial investigation, where the burden of proving guilt is placed on officials, 
representatives of the state. It was emphasized that according to the applied sanctions, 
disciplinary punishments within the framework of the criminal executive law may well 
be connected with deprivation of liberty. Such “multiple” deprivation of liberty should be 
considered in the paradigm of significant sanctions, which are applied to persons regardless 
of the categories of proceedings. It is noted that under such conditions the principle of 
presumption of innocence is quite relevant for the field of criminal-execution law. 
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КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ 
ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ПРАКТИКОЮ ЄСПЛ

Кримінальне право спрямоване на охорону прав та свобод людини. За порушення 
таких прав та свобод в Кримінальному кодексі України (далі – КК України) передбачена 
кримінальна відповідальність, в державі створено відповідні органи та інституції. Тому, 
видається, що суспільна небезпечність діяння підвищується в рази, коли таке діяння 
вчинено представником держави, повноважною особою правоохоронного органу, служ-
бовою особою, суддею, а також коли діяння пов’язано із втручанням особи у відправ-
лення державою правосуддя. Саме на охорону таких відносин спрямовано визначення 
у КК України кримінальних правопорушень проти правосуддя (Розділі XVIII).

Велика кількість робіт, в тому числі на рівні дисертацій присвячена проблемам кри-
мінальних правопорушень проти правосуддя. Разом з тим, у зв’язку з розвитком зако-
нодавства та судової практики у цій сфері, а також змін пов’язаних з умовами воєнного 
стану в України, ця проблема продовжує бути актуальною.

Кримінальне переслідування, незалежно від тяжкості кримінального правопору-
шення, за вчинення якого підозрюється або обвинувачується особа має відбуватись із 
додержанням загальновизнаних принципів. Особливо це стосується принципу презумп-
ції невинуватості, законності, забезпечення гарантій захисту. Крім того, необхідно вра-
ховувати відповідну практику Європейського суду з прав людини, яка є обов’язковою 
до застосування.

Законотворча діяльність наразі характеризується надмірною криміналізацією. Та про 
це неодноразово наголошують вчені в контексті своїх кримінально-правових дослі-
джень. Разом з тим, враховуючи те що потерпілий є суб’єктом кримінально-правових 
відносин та потребує також належного захисту своїх прав та інтересів. Видається необ-
хідним розглянути питання криміналізації порушення права на представництво потер-
пілого, а також порушення права на правову допомогу. В даному випадку слід говорити 
про порушення такого права тільки в кримінальному провадженні і тільки щодо тяжких 
та особливо тяжких злочинів. Порушення права на захист потерпілого щодо нетяжких 
злочинів можуть розглядатись як кримінальні проступки.

Ключові слова: правосуддя, забезпечення гарантії захисту, катування, нелюдське 
поводження, права потерпілої особи.

Постановка проблеми. Кримінальне 
право спрямоване на охорону прав та сво-
бод людини. За порушення таких прав та 
свобод в Кримінальному кодексі України 
(далі – КК України) передбачена кримі-
нальна відповідальність, в державі ство-
рено відповідні органи та інституції. Тому, 
видається, що суспільна небезпечність 
діяння підвищується в рази, коли таке 
діяння вчинено представником держави, 
повноважною особою правоохоронного 

органу, службовою особою, суддею, а 
також коли діяння пов’язано із втручан-
ням особи у відправлення державою пра-
восуддя. Саме на охорону таких відносин 
спрямовано визначення у КК України кри-
мінальних правопорушень проти право-
суддя (Розділі XVIII).

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Деякі питання, пов’язані з кри-
мінальними правопорушеннями проти 
правосуддя розглядали вітчизняні та зару-
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біжні вчені та науковці. Н.Ю. Алєксєєва на 
дисертаційному рівні дослідила питання 
кримінальної відповідальності за зло-
чини проти правосуддя, що вчиняються 
свідками, експертами, перекладачами 
або щодо них (2017) [1]. В.І. Борисов та 
В.І. Тютюгін детально дослідили питання 
кримінальних правопорушень проти пра-
восуддя у навчальному посібнику (2011 р.) 
[4]. С.С. Мірошниченко на монографічному 
рівні дослідив особливості теорії та прак-
тики протидії злочинам проти правосуддя 
(2012) [10]. М.В. Шепітько на дисертацій-
ному рівні розглянув питання кримінальної 
відповідальності за завідомо неправдиві 
показання. Д.О. Балабанова проаналізу-
вала динаміку кримінального законодав-
ства щодо відповідальності за злочини 
проти правосуддя (2016) [2]. І.В. Гловюк 
розглянула питання синхронізації права 
та процесу злочинів та проступків проти 
правосуддя у проєкті Кримінального 
кодексу України (2022). Г. Зеленов розгля-
нув питання кваліфікації злочинів проти 
правосуддя у сфері забезпечення гаран-
тій професійної діяльності захисників або 
представників особи в контексті актуаль-
ної судової практики [3]. В.І. Опанасенко 
дослідив особливості злочинів проти вста-
новленого порядку збирання та фіксу-
вання доказів у системі злочинів проти 
правосуддя (2016) [5]. Л. Палюх розгля-
нула проблеми класифікації злочинів проти 
правосуддя (2018) [6]. 

Крім того, окремі аспекти кримінальних 
правопорушень проти правосуддя розгля-
дали: О.О. Дудоров, О.О. Кваша, В.О. Туля-
ков, М.І. Хавронюк та ін. Разом з тим, у 
зв’язку з розвитком законодавства та судо-
вої практики у цій сфері, а також змін пов’я-
заних з умовами воєнного стану в України, 
ця проблема продовжує бути актуальною.

Метою статті є удосконалення поло-
жень чинного кримінального законодав-
ства в частині кримінальних правопору-
шень проти правосуддя.

Виклад основного матеріалу. 
Однією з найбільш вагомих особливос-
тей цих кримінальних правопорушень є 
їх тісна взаємодія з кримінально-процесу-
альними нормами. Тобто грубе порушення 
процесу у визначених КК випадках є під-
ставою кримінальної відповідальності.

Підтвердженням є широка судова прак-
тика з цих питань. Зокрема в частині 
додержання презумпції невинуватості. 
Згідно з частиною 3 статті 62 Конституції 
України, положень статті 17 КПК обвину-
вачення не може ґрунтуватися на дока-
зах, отриманих незаконним шляхом, а 
також на припущеннях; усі сумніви щодо 
доведеності вини особи тлумачаться на її 
користь.

Згідно ч. 2 ст. 6 Конвенції кожен, кого 
обвинувачено у вчиненні кримінального 
правопорушення, вважається невинува-
тим доти, доки його вину не буде дове-
дено в законному порядку.

Відповідно до статті 6 § 3(d) Конвенції 
про захист прав людини і основополож-
них свобод кожний обвинувачений у вчи-
ненні кримінального правопорушення має 
право допитувати свідків обвинувачення 
або вимагати, щоб їх допитали, а також 
вимагати виклику й допиту свідків захисту 
на тих самих умовах, що й свідків обвину-
вачення.

Так, Верховний Суд у постанові від 
7 червня 2022 року, справа № 461/4421/18, 
провадження № 51-2847км21 сформував 
правову позицію щодо завідомо неправ-
дивого показання (ст. 384 КК). ОСОБА_1 
обвинувачувався в тому, що дав завідомо 
неправдиві показання стосовно обста-
вин ДТП, яка сталася у с. Ямельня Яво-
рівського району Львівської області за 
участю автомобілів «Mercedes» та «Opel», 
внаслідок якої водій останнього загинув. 
Неправдивість показань полягала в тому, 
що під час допитів у якості свідка ОСОБА_1 
повідомив обставини, з яких випливало, 
що автомобілем «Mercedes» на момент 
ДТП керував ОСОБА_3, а не ОСОБА_2, 
як вважали органи досудового розсліду-
вання. В п. 14 постанови ВС зазначає, 
що для визнання винуватим у вчиненні 
злочину, передбаченого статтею 384 КК, 
сторона обвинувачення має довести, що 
показання свідка (1) недостовірні, тобто 
містять хибну інформацію про подію, яка є 
предметом розслідування та/або судового 
розгляду, і (2) свідок надав таку інформа-
цію, усвідомлюючи її неправдивість.

Згідно п. 19 постанови ВС висновок суду 
за обвинуваченням у завідомо неправди-
вому показанні свідка до того, як досто-
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вірність показань цього свідка стане пред-
метом розгляду й оцінки у провадженні, у 
якому він дає показання, порушить право 
обвинуваченого у цьому провадженні, 
оскільки зведе нанівець його право на 
перехресний допит свідка [7].

У Постанові Верховного Суду від 7 грудня 
2021 року (справа № 461/4425/18, про-
вадження № 51-2424км21) [8] вже роз-
глянуто кримінальне провадження щодо 
обвинувачення свідка у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 384 КК, за анало-
гічних обставин ВС дійшов висновку, що 
надання судами оцінки доказам, що стосу-
ються винуватості чи невинуватості особи 
в іншому кримінальному провадженні, 
суперечить зазначеній у статті 17 КПК 
засаді презумпції невинуватості та забез-
печення доведеності вини. 

Незалежно від тяжкості статті за якою 
обвинувачується особа, принцип пре-
зумпції невинуватості, вимоги щодо дослі-
дження доказів мають бути ретельно дослі-
джені. Забезпечення гарантій захисту є 
невід’ємною умовою будь-якого судового 
розгляду у правовій демократичній країні. 
Але в цьому контексті також виникають 
питання.

Відповідно до ст. 374 КК передбачено 
кримінальну відповідальність за пору-
шення права на захист. Диспозицією статті 
чітко прописаний спеціальний потерпілий, 
а саме підозрюваний та обвинувачений. 
Про потерпілого в статті не йдеться, також 
немає кримінально-правової норми яка б 
передбачала відповідальність за пору-
шення права потерпілого на представни-
цтво. Разом з тим, його права грубо пору-
шуються в процесі. Зокрема представника 
потерпілого можуть не ознайомлювати з 
матеріалами справи, не повідомляти про 
результати розгляду справи, зокрема 
щодо її закриття та ін. Так само в про-
цесі немає реальної можливості ініціювати 
проведення конкретних слідчих дій щодо 
провадження, хоча такі права захисника 
безпосередньо передбачені КПК.

Відповідно до ст. 397 КК передбачено 
кримінальну відповідальність за втру-
чання в діяльність захисника чи пред-
ставника особи. Разом з тим, цей склад 
охоплює тільки активні дії (втручання) та 
не охоплює собою порушення права на 

захист потерпілого у формі бездіяльності, 
а точніше порушення права на представ-
ництво. Отже за такі дії неможливо при-
тягти до кримінальної відповідальності.

В проєкті нового КК (станом на 
23.06.2022 р.) аналогічні статті сформу-
льовані наступним чином. Стаття 7.5.2. 
Протиправне втручання в діяльність про-
курора, слідчого, детектива, дізнавача, 
захисника, представника особи, екс-
перта, працівника державної виконавчої 
служби чи приватного виконавця. Особа, 
яка втрутилася в діяльність прокурора, 
слідчого, детектива, дізнавача, співробіт-
ника оперативного підрозділу, захисника, 
представника особи, експерта, працівника 
державної виконавчої служби чи при-
ватного виконавця (у тому числі шляхом 
впливу на його близьку особу) з метою: 
а) перешкодити виконанню ним служ-
бового чи професійного обов’язку або  
б) домогтися вчинення незаконної дії чи 
бездіяльності. Стаття 7.5.5. Порушення 
права на захист. Прокурор, слідчий, 
детектив, дізнавач або співробітник опе-
ративного підрозділу, який: а) безпід-
ставно не допустив захисника до участі у 
кримінальному провадженні, б) своєчасно 
не залучив захисника для здійснення 
захисту за призначенням або в) здійснив 
процесуальну дію без обов’язкової участі 
захисника, – вчинив злочин 1 ступеня [9]. 
В даному випадку знову ж таки необхідно 
повертатись до законодавчого визначення 
захисника та представника потерпілого.

Потерпілий має процесуальні можли-
вості щодо ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження. Разом з тим, 
відповідальності за не надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження, 
яке стосується безпосередньо потерпі-
лого не передбачено. Хоча в практиці є 
непоодинокі випадки подібних порушень. 
Крім того, немає вимоги обґрунтовувати 
не проведення слідчих дій, ініційованих 
захисником, інформувати його про недо-
цільність проведення таких слідчих дій та 
ін. Відповідно КПК передбачає таке право 
захисника, але відповідальності за необ-
ґрунтоване ігнорування такого права та 
відповідних ініціатив адвоката, зокрема 
в якості представника потерпілої особи 
немає.
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Особливо відображується негуманне 
відношення до потерпілого в практиці, 
адже у нього немає реальної можливості 
реалізувати свої права. А право реалізу-
ється саме через процес. Неправові меха-
нізми захисту (зокрема публікації в блогах, 
«чорних списках» в інтернет ресурсах, 
використання особистих зв’язків та ін.) 
виявляються більш результативними. 

Ця ситуація яскраво відображує про-
блеми гуманного поводження з потерпілим, 
зокрема в умовах карантину, а також в умо-
вах воєнного стану. карантинні обмеження 
існували більше двох років, але досі немає 
реального доступу до «віртуального пра-
восуддя», доступу до подання заяви про 
вчинення кримінального правопорушення 
засобами електронного зв’язку (вони про-
сто можуть не братись до уваги в умовах 
навантаження, нехватки людей та «більш 
важливих справ»), можливості ознайом-
лення з матеріалами кримінального прова-
дження в електронному кабінеті.

 Потерпілі опиняються сам на сам з 
досвідом насилля, можливістю повторної 
«зустрічі» (або зустрічами) з правопоруш-
ником, а також свавіллям, бездіяльністю, 
формалізованим підходом правоохорон-
них органів. Як наслідок – недовіра владі, 
правоохоронній системі, правосуддя, роз-
пач та вчинення кримінальних правопору-
шень. Безкарність розбещує та розв’язує 
руки. Проблеми також постають при реа-
лізації прав підозрюваного, обвинувачу-
ваного, засудженого.

Звичайно, що це проблема не тільки, 
і не стільки тексту закону, але перш за 
все організації роботи правоохоронних 
органів. Разом з тим, роботу кримінальної 
юстиції слід сприймати цілісно. Тому одно-
часно слід звертати увагу на необхідність 
реформування та приведення у відповід-
ність не тільки кримінально-правового, 
а також кримінально-процесуального, 
пенітенціарного законодавства, а також 
думати про заходи профілактики.

Навантаження слідчих, нехватка кадрів 
та наявність «першочергових» напрямів 
є. Разом з тим, не слід ігнорувати і злов-
живання з боку правоохоронних органів, 
особливо в умовах війни. Ці зловживання 
та кримінальні правопорушення створю-
ють обличчя правоохоронної системи дер-

жави, а не роботу конкретних людей. Що 
особливо точно відображується у практиці 
ЄСПЛ, адже заява подається проти дер-
жави. Доля та відповідальність конкретних 
посадових осіб, причетних до відповідних 
порушень лишається за лаштунками. Це 
неприпустимо в контексті цінностей, за 
які бореться держава, за можливість бути 
правовою, демократичною та цивілізо-
ваною, пріоритезувати права та свободи 
людини.

Видається, що з урахуванням супутніх 
обставин, ненадання потерпілому реаль-
ної можливості брати участь у криміналь-
ному провадженні, а також відсутність 
інформування потерпілих щодо ходу роз-
слідування може розглядатись як нелюд-
ське поводження в розумінні ст. 3 Кон-
венції (рішення ЄСПЛ «Молдаван та інші 
проти Румунії» від 12 липня 2005 р., заява 
№ 64320/01, «Бекетов проти України» від 
19.02.2019 р. заява № 44436/09, «Мату-
шевський і Матушевська проти Укра-
їни (заява № 59461/08) від 23 червня 
2011 р.). В даному контексті позитивні 
зобов’язання держави у зв’язку з ратифі-
кацією Конвенції із захисту прав людини 
та основоположних свобод полягають не 
тільки в законодавчому забезпеченні охо-
рони прав людини, але також ефектив-
ному розслідуванні порушень таких прав. 

В даному контексті позитивні зобов’я-
зання держави у зв’язку з ратифікацією 
Конвенції із захисту прав людини та осно-
воположних свобод полягають не тільки 
в законодавчому забезпеченні охорони 
прав людини, але також ефективному 
розслідуванні порушень таких прав. 

При цьому процесуальних можливостей 
щодо оскарження та перегляду рішень 
органів досудового розслідування недо-
статньо та вони виявляються неефектив-
ними. Захист порушеного права пере-
творюється на нескінченну переписку з 
відповідними органами та їх формальними 
відписками та перенаправленням заяви 
іншому органу. Ця переписка виявляється 
корисною лише для обґрунтування заяви 
в ЄСПЛ, в тому випадку якщо вистачить 
сил пройти всі можливі національні інстан-
ції та дійти до ЄСПЛ.

Найчастіше катування за ст. 127 КК 
пов’язане саме з діями правоохорон-
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них органів. Тому слід підтримати ідею 
М.І. Хавронюка щодо розгляду катування 
серед кримінальних правопорушень проти 
правосуддя, а не серед кримінальних пра-
вопорушень проти життя та здоров’я. 

Чинна ст. 127 КК охоплює лише кату-
вання та не охоплює нелюдське пово-
дження в розумінні ст. 3 Конвенції. Вида-
ється, щодо нелюдського поводження 
необхідно передбачити окрему статтю яка 
б в тому числі охоплювала грубе пору-
шення процесуальних прав потерпілого, 
систематичне ігнорування його звернень, 
пропозицій щодо проведення слідчих дій. 
Тобто відмова має бути обґрунтована. Та 
потерпілому надана відповідь щодо цього 
розгляду такої пропозиції та мотивована 
недоцільність її проведення.

Крім того, необхідно звернути увагу на 
гарантії захисту для потерпілих від воєнних 
злочинів. Адже коли кваліфікують за ст. 438 
КК зокрема родичам загиблих відмовляють 
у присудженні статусу потерпілої особи, так 
само як і ознайомлюватись з матеріалами 
кримінального провадження, ініціювати 
проведення певних слідчих дій та ін.

Висновки. Кримінальне пересліду-
вання, незалежно від тяжкості криміналь-
ного правопорушення, за вчинення якого 
підозрюється або обвинувачується особа 
має відбуватись із додержанням загаль-
новизнаних принципів. Особливо це сто-
сується принципу презумпції невинува-
тості, законності, забезпечення гарантій 
захисту. Крім того, необхідно враховувати 
відповідну практику Європейського суду 
з прав людини, яка є обов’язковою до 
застосування.

Законотворча діяльність наразі харак-
теризується надмірною криміналізацією. 
Та про це неодноразово наголошують 
вчені в контексті своїх кримінально-пра-
вових досліджень. Разом з тим, врахову-
ючи те що потерпілий є суб’єктом кримі-
нально-правових відносин та потребує 
також належного захисту своїх прав та 
інтересів. Видається необхідним розгля-
нути питання криміналізації порушення 
права на представництво потерпілого, а 
також порушення права на правову допо-
могу. В даному випадку слід говорити про 
порушення такого права тільки в кримі-
нальному провадженні і тільки щодо тяж-

ких та особливо тяжких злочинів. Пору-
шення права на захист потерпілого щодо 
нетяжких злочинів можуть розглядатись 
як кримінальні проступки.
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Timofieieva L. Criminal offenses against justice and practice European Court of 
Human Rights

Criminal law is aimed at protecting human rights and freedoms. Violation of such rights 
and freedoms is provided for in the Criminal Code of Ukraine (hereinafter referred to as the 
Criminal Code of Ukraine), and relevant bodies and institutions have been established in 
the state. Therefore, it seems that the public danger of an act increases when such an act 
is committed by a representative of the state, an authorized person of a law enforcement 
agency, an official, a judge, and also when the act is connected with the intervention of a 
person in the administration of justice by the state. The definition of criminal offenses against 
justice in the Criminal Code of Ukraine (Chapter XVIII) is aimed at protecting such relations.

A large number of works, including at the dissertation level, are devoted to the problems 
of criminal offenses against justice. At the same time, in connection with the development 
of legislation and judicial practice in this area, as well as changes related to the conditions 
of martial law in Ukraine, this problem continues to be relevant.

Criminal prosecution, regardless of the severity of the criminal offense for which a 
person is suspected or accused, must be conducted in accordance with generally accepted 
principles. This especially applies to the principle of presumption of innocence, legality, 
ensuring protection guarantees. In addition, it is necessary to take into account the relevant 
practice of the European Court of Human Rights, which is mandatory for application.

Legislative activity is currently characterized by excessive criminalization. But this is 
repeatedly emphasized by scientists in the context of their criminal legal studies. At the 
same time, taking into account the fact that the victim is a subject of criminal legal relations 
and also needs proper protection of his rights and interests. It seems necessary to consider 
the issue of criminalization of the violation of the right to representation of the victim, as 
well as the violation of the right to legal assistance. In this case, we should talk about the 
violation of such a right only in criminal proceedings and only in relation to serious and 
especially serious crimes. Violations of the victim’s right to defense in respect of minor 
crimes may be considered as criminal misdemeanors.

Key words: justice, guarantee of protection, torture, inhumane treatment,  
rights of the victim.
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ЗНАЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

У науковій статті досліджується проблема визначення співвідношення  правоохорон-
ної діяльності та кримінального провадження з точки зору їх цільового призначення. 
Мета статті полягає у тому, щоб на основі комплексного аналізу результатів досліджень 
у царині правоохоронної діяльності та кримінального процесу з’ясувати значення пра-
воохоронної діяльності для реалізації завдань кримінального провадження.

В процесі дослідження виявлено невизначеність змісту і призначення правоохорон-
ної діяльності, а також відсутність чітких критеріїв її розмежування із суміжною право-
вою категорією «правозахисна діяльність». На підставі аналізу нормативного матеріалу 
визначено, що правоохоронна діяльність має забезпечувати захищеність національних 
інтересів України від явищ, тенденцій і чинників, що унеможливлюють чи ускладню-
ють або можуть унеможливити чи ускладнити їх реалізацію. Таким чином, правоохоро-
нна діяльність є частиною правозастосовної діяльності, що здійснюється уповноваже-
ними суб’єктами у особливій сфері правовідносин у визначених законом формах та з 
використанням спеціальних правових засобів і спрямована на попередження порушень 
права та активну протидію їм.

Встановлено тенденцію поширення кримінальної процесуальної форми на ту частину 
правоохоронної діяльності, що має першочергове значення в аспекті досягнення завдань 
кримінального провадження. Це такі види правоохоронної діяльності, що передбачають 
виявлення кримінальних правопорушень та встановлення осіб, які їх вчинили. Обґрун-
товано, що потреба у реалізації завдань кримінального провадження виникає в тих 
випадках, коли правоохоронна діяльність не досягла своїх результатів, що полягають у 
попередженні кримінальних правопорушень.

В результаті дослідження обґрунтовано висновок про наявність складного комплексу 
взаємозв’язків правоохоронної діяльності та завдань кримінального провадження. Це 
полягає у тому, що як правоохоронна діяльність, так і кримінальне провадження спря-
мовані на убезпечення національних інтересів України від загрози злочинності. 

Ключові слова: правоохоронна діяльність, кримінальне провадження, завдання 
кримінального провадження, охорона права, правоохоронні органи.

Постановка проблеми. В контек-
сті реформування системи кримінальної 
юстиції в Україні є необхідним уточнення 
змісту окремих її елементів, а також їх 
співвідношення із суміжними правовими 

інститутами. В цьому контексті залиша-
ються неузгодженими такі ключові для 
розуміння системи кримінальної юстиції 
поняття, як правоохоронна діяльність та 
кримінальне провадження, визначення 
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яких залишається предметом дискусій. 
Зокрема, у науковій юридичній літературі 
бракує єдності щодо того, як співвідно-
сяться між собою ці категорії в контексті їх 
предмету, завдань та суб’єктів. Оскільки 
розкриття правової природи цих явищ 
значною мірою залежить від розуміння 
їх цільового призначення, розв’язання 
цієї проблеми вбачається у з’ясуванні 
значення правоохоронної діяльності для 
реалізації завдань кримінального прова-
дження. Це обумовлює актуальність цього 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблеми правоохорон-
ної діяльності в Україні розглядати такі 
дослідники, як І. В. Зозуля, М. І. Мель-
ник, В. Я. Тацій, М. І. Хавронюк та інші. 
Питання кримінального провадження, у 
т.ч. його завдань, досліджували І. В. Гло-
вюк, О. В. Капліна, В. Т. Нор, І. А. Тітко, 
О. Г. Шило та інші вчені. Разом з тим, 
наукові пошуки у царині правоохоронної 
діяльності та кримінального провадження 
здійснюються здебільшого паралельно і 
лише зрідка перетинаються. Це веде до 
формування у розглядуваній сфері ізольо-
ваних одне від одного предметів наукових 
досліджень, що зумовлює їх обмеженість і 
неповноту.  

Мета статті – на основі комплексного 
аналізу результатів досліджень у царині 
правоохоронної діяльності та криміналь-
ного процесу з’ясувати значення пра-
воохоронної діяльності для реалізації 
завдань кримінального провадження.

Виклад основного матеріалу. 
В українському законодавстві відсутнє 
нормативне визначення поняття «право-
охоронна діяльність». Його можна виокре-
мити на підставі аналізу окремих право-
вих норм, наприклад ч. 3 ст. 17 Основного 
Закону, згідно з якою «забезпечення дер-
жавної безпеки і захист державного кор-
дону України покладаються на відповідні 
військові формування та правоохоронні 
органи держави, організація і порядок 
діяльності яких визначаються законом». 
З цих положень можна дійти висновку, що 
призначенням правоохоронних органів, а, 
відтак, і здійснюваної ними правоохорон-
ної діяльності, є забезпечення державної 
безпеки.

Дефініція національної безпеки України 
міститься у п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону Укра-
їни «Про національну безпеку України» 
від 21.06.2018 № 2469-VIII, відповідно до 
якого це «захищеність державного суве-
ренітету, територіальної цілісності, демо-
кратичного конституційного ладу та інших 
національних інтересів України від реаль-
них та потенційних загроз». Згідно із 
п. 10 ч. 1 цієї статті, національні інтереси 
України – це «життєво важливі інтереси 
людини, суспільства і держави, реалізація 
яких забезпечує державний суверенітет 
України, її прогресивний демократичний 
розвиток, а також безпечні умови життє-
діяльності і добробут її громадян». В свою 
чергу, загрози національній безпеці Укра-
їни – це «явища, тенденції і чинники, що 
унеможливлюють чи ускладнюють або 
можуть унеможливити чи ускладнити реа-
лізацію національних інтересів та збере-
ження національних цінностей України» 
(п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону) [1]. Отже, пра-
воохоронна діяльність має забезпечу-
вати захищеність національних інтересів 
України від явищ, тенденцій і чинників, 
що унеможливлюють чи ускладнюють або 
можуть унеможливити чи ускладнити їх 
реалізацію.

Водночас, вказані законодавчі поло-
ження є надто загальними і не дають змоги 
конкретизувати призначення правоохо-
ронної діяльності. Більш конкретними 
щодо цього були норми Закону України 
«Про основи національної безпеки» від 
19.06.2003 № 964-IV (втратив чинність), 
який до основних напрямів державної 
політики у сфері державної безпеки від-
носив: зосередження ресурсів і посилення 
координації діяльності правоохоронних, 
розвідувальних і контррозвідувальних 
органів України для боротьби з організо-
ваною злочинністю та наркобізнесом, а 
повноваженнями правоохоронних органів 
на напрямку забезпечення національної 
безпеки є ведення боротьби із злочинні-
стю і протидія тероризму (ст. ст. 8 і 9) [2]. 
З цих положень випливає безпосередня 
спрямованість правоохоронної діяльності 
на боротьбу зі злочинністю.

На спрямованості правоохоронної 
діяльності на боротьбі зі злочинністю 
акцентовано увагу і в ст. 1 Договору про 
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порядок перебування та взаємодії спів-
робітників правоохоронних органів на 
територіях держав – учасниць Співдруж-
ності Незалежних Держав від 04.06.1999, 
згідно з якою правоохоронні органи 
визнаються як державні органи, які від-
повідно до національного законодавства 
Сторін забезпечують безпеку держави, 
суспільства, громадян і ведуть боротьбу зі 
злочинністю [3].

Бракує єдності у визначенні право-
охоронної діяльності і серед науковців. 
Зокрема, у юридичній літературі правоохо-
ронна діяльність розглядається як: без-
перервна, узгоджена діяльність держав-
них і недержавних органів і організацій, 
спрямована на створення максимально 
сприятливих умов для безперешкодної 
реалізації правових норм, суб’єктивних 
прав і свобод, профілактику та виявлення 
правопорушень з метою попередження, 
припинення, ліквідації їх наслідків, понов-
лення прав, відшкодування збитків, пока-
рання винних [4, c. 128]; вид державної 
діяльності, що здійснюється з метою охо-
рони громадського порядку, забезпечення 
громадської безпеки, попередження, а в 
деяких випадках і припинення правопо-
рушень, охорони, захисту і відновлення 
прав, свобод і законних інтересів фізич-
них та юридичних осіб спеціально упов-
новаженими на це органами [5, c. 88]; 
державно-владна діяльність, яка здійс-
нюється в правовій формі і безпосередньо 
пов’язана з попередженням та профілак-
тикою правопорушень [6, c. 168]. 

Порівнюючи наведені дефініції із сфор-
мульованим у науковій юридичній літе-
ратурі механізмом забезпечення прав і 
свобод людини, слід вказати, що останній 
включає три основні елементи (напрями) 
державної діяльності: 1) сприяння реалі-
зації прав і свобод (шляхом позитивного 
впливу формування їх загальносоціаль-
них гарантій); 2) охорону прав і свобод 
(шляхом уживання заходів, зокрема юри-
дичних, для профілактики порушень прав 
і свобод); 3) захист прав і свобод людини 
(відновлення порушення правомірного 
стану, притягнення порушників до юри-
дичної відповідальності) [7, c. 17]. Отже, 
правоохоронна діяльність, залежно від 
авторської позиції, включає або всі наве-

дені елементи забезпечення права, або 
окремі із них. При цьому, якщо розглядати 
правоохоронну діяльність буквально – 
саме як «діяльність із охорони права», її 
спрямованість має бути обмеженою лише 
вжиттям правових заходів щодо запобі-
гання й профілактики правопорушень. 
Натомість сприяння реалізації прав і сво-
бод властиве будь-якій правозастосовній 
діяльності і не є властивим суто для пра-
воохоронної діяльності. 

Водночас, такий виокремлюваний у 
науковій юридичній літературі аспект 
правоохоронної діяльності, як реагування 
на правопорушення та притягнення вин-
них у їх вчиненні осіб до юридичної від-
повідальності, відповідає поняттю «захист 
права». Як зауважує С. А. Паршак, охо-
рона прав і свобод людини спрямована на 
попередження та недопущення порушень 
прав і свобод, а захист прав здійснюється 
при порушенні прав, погрозі порушення, 
або при перешкоді їх здійсненню, тобто до 
захисту прав громадяни вимушені зверта-
тися лише тоді, коли порушені їх права 
чи інтереси, що охороняються законом 
[8, c. 160-161]. На думку В. В. Копчі, охо-
рона направлена на попередження пору-
шення прав і функціонує постійно, тоді як 
захист полягає в усуненні перешкод на 
шляху здійснення суб’єктами своїх прав 
та законних інтересів. Тому захист почи-
нається вже після порушення права або 
виникнення припущення про його пору-
шення, тобто починає діяти після того, 
як охорона не виконала свої функції 
[9, c. 135].

Таким чином, доводиться констатувати 
невизначеність змісту і призначення пра-
воохоронної діяльності, а також відсут-
ність чітких критеріїв її розмежування із 
суміжними правовими категоріями: «пра-
возастосовною діяльністю» та «правоза-
хисною діяльністю», що потребує подаль-
ших наукових досліджень та нормативного 
врегулювання.

Уявляється, що правоохоронна діяль-
ність є частиною правозастосовної діяль-
ності, що здійснюється уповноваженими 
суб’єктами у особливій сфері правовід-
носин у визначених законом формах та 
з використанням спеціальних правових 
засобів і спрямована на попередження 
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порушень права та активну протидію їм. 
Хоча при цьому йдеться про будь-які пра-
вопорушення, однак передусім правоохо-
ронна діяльність спрямована на протидію 
найбільш небезпечним із них – кримі-
нальним правопорушенням. Відповідно, 
участь у протидії злочинності можна вва-
жати загальновизнаним критерієм для 
окреслення правоохоронних органів. Так, 
М. І. Мельник та М. І. Хавронюк вважа-
ють правоохоронними такі органи, що 
діють у межах кримінально-процесуаль-
ної чи адміністративної процедури, ведуть 
боротьбу зі злочинністю та іншими пра-
вопорушеннями [10, c. 24]. На думку 
А. О. Янчука, до головних функцій право-
охоронних органів належать ті, що безпо-
середньо пов’язані з боротьбою зі злочин-
ністю та правопорушеннями, які тягнуть 
юридичну відповідальність [11, c. 115]. 
Т. О. Пікуля вважає, що до правоохорон-
них органів у вузькому значенні належать 
тільки органи по боротьбі зі злочинністю 
[12, c. 9]. Таким чином, попри дискусій-
ність розглядуваного поняття, дослідники 
єдині у тому, що протидія злочинності є 
призначенням правоохоронної діяльності. 
Це відповідає і нормативним положенням, 
окресленим нами вище.

Розглядаючи правоохоронну діяльність 
у цьому аспекті, можна встановити її коре-
ляцію із завданнями кримінального прова-
дження, до яких згідно із ст. 2 КПК Укра-
їни належить захист особи, суспільства та 
держави від кримінальних правопорушень, 
охорона прав, свобод та законних інтересів 
учасників кримінального провадження, а 
також забезпечення швидкого, повного та 
неупередженого розслідування і судового 
розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив 
кримінальне правопорушення, був при-
тягнутий до відповідальності в міру своєї 
вини, жоден невинуватий не був обвину-
вачений або засуджений, жодна особа не 
була піддана необґрунтованому процесу-
альному примусу і щоб до кожного учас-
ника кримінального провадження була 
застосована належна правова процедура. 
На підставі аналізу цих положень можна 
дійти висновку, що законодавець пов’я-
зує найбільш загальне завдання кримі-
нального провадження, яке можна розгля-
дати як його мету, саме із захистом особи, 

суспільства та держави від кримінальних 
правопорушень, тоді як поняття «охорона» 
використовує тільки стосовно прав, свобод 
та законних інтересів учасників криміналь-
ного провадження. Отже, законодавець 
акцентує на тому, що кримінальна проце-
суальна діяльність є саме правозахисною, 
а не правоохоронною: вона являє собою 
реакцію на кримінальне правопорушення 
та передбачає притягнення до відпові-
дальності за його вчинення і усунення його 
негативних наслідків. 

На підставі цього окремі дослідники, 
приміром В. Новожилов, доходять вис-
новку, що попередження чи виявлення 
кримінально протиправних діянь не є 
завданням кримінального провадження 
та здійснюється поза його межами, у тому 
числі під час оперативно-розшукової, кон-
тррозвідувальної, оборонної діяльностей 
[13, c. 50]. Розвиваючи ці погляди, можна 
було б стверджувати, що правоохоронна 
діяльність лежить за межами криміналь-
ного провадження, а її призначення не 
збігається із його завданнями, обмежу-
ючись, приміром, лише оперативно-роз-
шуковою діяльністю. Проте такий висно-
вок не узгоджується із окресленою вище 
спрямованістю правоохоронної діяльності 
на протидію злочинності, яка відповідає 
й призначенню кримінального прова-
дження. Зважаючи на викладене, вважа-
ємо однаково неправильним як надмірне 
розширення змісту правоохоронної діяль-
ності, що передбачає включення до нього 
кримінального провадження, так і праг-
нення максимально розмежувати ці види 
діяльності, незважаючи на їхній очевид-
ний взаємозв’язок.

В цьому контексті становить інтерес 
сформульована у американській право-
вій доктрині система кримінального пра-
восуддя, що включає такі складові: пра-
воохоронна діяльність (Law Enforcement), 
спрямована на виявлення злочинів, 
викриття злочинців та розслідування; 
обвинувачення (Prosecution), яке являє 
собою представництво держави щодо 
доведення вини особи перед судом; 
захист (Defense), який передбачає пред-
ставництво інтересів особи проти обвину-
вачення; судове вирішення (Adjudication), 
яке становить судовий процес, за допо-
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могою якого відбувається вирішення кри-
мінальної справи та прийняття судового 
рішення; виправлення (Corrections), яке 
передбачає корекцію поведінки засудже-
ного та його ресоціалізацію незалежно 
від виду та характеру покарання [14; 
15]. Відповідно до цього підходу, право-
охоронна діяльність об’єднує такі види 
діяльності, передбачені українським зако-
нодавством, як оперативно-розшукова та 
досудове розслідування. 

Співвідношення цих видів діяльності 
є предметом дискусій, однак процес їх 
реформування йде у напрямі поступової 
інтеграції, що відображається у включенні 
до кримінального провадження значного 
масиву оперативно-розшукових заходів 
та поєднання їх із слідчими діями у вигляді 
інституту негласних слідчих (розшукових) 
дій, запровадженні посад детективів, які 
поєднують слідчі й оперативно-розшукові 
функції, тощо. Уявляється, що цю тен-
денцію загалом можна охарактеризувати 
як поширення кримінальної процесуаль-
ної форми на ту частину правоохоронної 
діяльності, що має першочергове зна-
чення для досягнення завдань криміналь-
ного провадження, що в перспективі має 
охоплювати й виявлення кримінальних 
правопорушень.

Отже, правоохоронна діяльність у кри-
мінальному провадженні здійснюється 
органами досудового розслідування та 
оперативними підрозділами на стадії 
досудового розслідування, що передбачає 
проведення низки слідчих (розшукових) 
та інших дій, спрямованих на фіксацію 
факту кримінального правопорушення та 
встановлення обставин його вчинення, 
викриття особи, яка його вчинила, і зби-
рання матеріалів, що можуть бути вико-
ристані для підтвердження цих обставин 
у суді. Цій діяльності притаманні визна-
чальні ознаки правоохоронної діяльності, 
а саме: здійснення уповноваженими дер-
жавними органами, підзаконний харак-
тер, застосування спеціальної процедури, 
а також можливість використання при-
мусу [16, c. 12]. Цією діяльністю процесу-
ально керує прокурор, який, реалізуючи 
обвинувальну функцію, відповідає за під-
готовку і подання до суду кримінального 
позову з метою розгляду й вирішення кри-

мінально-правового конфлікту. В процесі 
вирішення такого конфлікту шляхом при-
тягнення до кримінальної відповідальності 
винного і відшкодування заподіяної шкоди 
відбувається захист прав особи, інтересів 
суспільства та держави. 

Таким чином, правоохоронна діяль-
ність шляхом безпосередньої реалізації 
завдання швидкого, повного та неупере-
дженого розслідування забезпечує реа-
лізацію основного призначення кримі-
нального провадження – захисту особи, 
суспільства та держави від кримінальних 
правопорушень. Побічно, шляхом її здійс-
нення відповідно до встановленої КПК 
України процесуальної форми, забезпечу-
ється реалізація інших взаємообумовле-
них завдань кримінального провадження: 
охорони прав, свобод та законних інтере-
сів учасників кримінального провадження 
та застосування до кожного учасника кри-
мінального провадження належної право-
вої процедури.

Висновки. В результаті дослідження 
можна дійти висновку про наявність 
складного комплексу взаємозв’язків пра-
воохоронної діяльності та завдань кри-
мінального провадження, який можна 
розглядати у таких аспектах: 1) загаль-
ному – як правоохоронна діяльність, так і 
кримінальне провадження спрямовані на 
убезпечення національних інтересів Укра-
їни від загрози злочинності; 2) компен-
саторному – потреба у реалізації завдань 
кримінального провадження виникає в тих 
випадках, коли правоохоронна діяльність 
не досягла своїх результатів, що поляга-
ють у попередженні кримінальних пра-
вопорушень; 3) забезпечувальному – за 
допомогою певних видів правоохоронної 
діяльності, що передбачають виявлення 
кримінальних правопорушень та встанов-
лення осіб, які їх вчинили, забезпечується 
досягнення завдань кримінального прова-
дження, внаслідок чого ці види діяльності 
набувають процесуальної регламентації 
у вигляді процесу досудового розсліду-
вання. Водночас, питання щодо з’ясування 
ролі правоохоронної діяльності у реаліза-
ції завдань кримінального провадження 
не можна вважати вирішеним, оскільки це 
залежить від розв’язання низки суміжних 
проблем щодо визначення змісту і завдань 



Право та державне управління

152

як правоохоронної діяльності, так і кримі-
нального провадження, а також співвід-
ношення між ними, що визначає перспек-
тиви подальших наукових досліджень. 
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Lapkin A. The importance of law enforcement activities for the implementation 
of the tasks of criminal proceedings

The scientific article examines the problem of determining the ratio of law enforcement 
activities and criminal proceedings from the point of view of their purpose. The purpose of 
the article is to find out the importance of law enforcement for the implementation of the 
tasks of criminal proceedings based on a comprehensive analysis of the results of research 
in the field of law enforcement and criminal proceedings.

In the process of the research, the uncertainty of the content and purpose of law 
enforcement activity, as well as the absence of clear criteria for distinguishing it from 
related legal category “law protection activity” were revealed. Based on the analysis of the 
regulatory material, it was determined that law enforcement activities should ensure the 
protection of Ukraine’s national interests from phenomena, trends and factors that make it 
impossible or difficult or can make it impossible or difficult to implement them. Thus, law 
enforcement activity is a part of law enforcement activity, which is carried out by authorized 
subjects in a special sphere of legal relations in the forms defined by law and with the 
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use of special legal means and is aimed at preventing violations of the law and actively  
opposing them.

The trend of spreading the criminal procedural form to that part of law enforcement 
activity, which is of primary importance in the aspect of achieving the objectives of criminal 
proceedings, has been established. These are the types of law enforcement activities that 
involve the detection of criminal offenses and the identification of the persons who committed 
them. It is substantiated that the need to implement the tasks of criminal proceedings arises 
in those cases when law enforcement activities have not achieved their results, which are 
the prevention of criminal offenses.

As a result of the research, the conclusion about the presence of a complex of 
interrelationships between law enforcement activities and the tasks of criminal proceedings 
is substantiated. This is due to the fact that both law enforcement activities and criminal 
proceedings are aimed at securing the national interests of Ukraine from the threat of crime.

Key words: law enforcement activity, criminal proceedings, tasks of criminal proceedings, 
law enforcement, law enforcement agencies.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ 
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

У статті досліджено особливості функціонування системи державного управління 
сфері захисту економіки в умовах євроінтеграції у контексті руйнівних загроз, спри-
чинених повномасштабним воєнним вторгненням росії в Україну. За допомогою низки 
науково-дослідницьких методів здійснено пошук перспектив адаптивного потенціалу 
інституційного механізму функціонування системи державного управління у сфері захи-
сту економіки в умовах євроінтеграції та характеристика його складових елементів. 

У результаті проведеного дослідження охарактеризовано тенденції функціонування 
системи державного управління захисту економіки України в умовах євроінтеграцій-
них процесів, під впливом воєнного вторгнення росії та руйнування економіки регі-
онів України, цілих економічних галузей та інших деструктивних чинників. Водночас 
особливостями такої системи державного управління визнано наявність адаптивного 
потенціалу інституційного механізму, сутність якого полягає у трьох складових еле-
ментах: 1) інституційний контур захисту економіки у євроінтеграційних процесах, 
представлений сукупністю державних інституцій, призначення яких полягає у забез-
печенні балансу національних економічних інтересів та інтересів інших інтеграційних 
суб’єктів, що відбуваються у процесі адаптації національної економіки в інтегрованому 
середовищі в умовах стратегічних загроз; 2) потенціал функціональних особливостей 
інституційного контуру захисту економіки у процесах євроінтеграції, призначений для 
формування адаптації стратегії державного управління і тактики подолання асиметрії 
економічного потенціалу в системі виникнення загроз економічній безпеці, що особливо 
загострилося в умовах війни; 3) захист економіки в умовах євроінтеграційних процесів, 
спрямований на реалізацією адаптивного потенціалу системи державного управління, 
основною метою якого є подолання загроз шляхом прогнозування та проектування, 
де економічна дипломатія визнана одним із головних інструментів реалізації захисної 
функції економіки.

Ключові слова: захист економіки, економічна безпека, державне управління, євро-
пейська інтеграція.

Постановка проблеми. Однією з 
головних функцій держави є забезпе-
чення безпеки і захисту у різних сферах 
суспільного буття, що відкрито демон-
струється в умовах повномасштабного 
російського вторгнення в Україну. Вод-
ночас державне управління у сфері захи-

сту економіки є частиною забезпечення 
національної безпеки й оборони, зокрема 
економічної та продовольчої безпеки. 
Вчинення масштабних правопорушень 
окупаційних військ щодо економіки – ілю-
страція потреби інтенсифікації держав-
ного управління щодо захисту економіки, 
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приміром протидії незаконному вивозу 
зерна тощо. Саме тому держава здійснює 
значні зусилля у сфері захисту економіки 
посередництвом організаційно-правових, 
фінансово-економічних та інших заходів, 
сукупність яких забезпечить економічну 
безпеку та конкурентоспроможність наці-
ональної економіки в складних умовах 
воєнної агресії проти України та реаліза-
ції державно-управлінського євроінтегра-
ційного вектору загалом. У таких умовах 
суспільних трансформацій значної акту-
альності набуває дослідження особливос-
тей функціонування системи державного 
управління сфері захисту економіки в 
умовах євроінтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження особливостей функ-
ціонування системи державного управ-
ління у сфері захисту економіки засвідчує 
значну наукову дискусію, в основному 
пов’язану з класифікацією функціональ-
ного розмаїття, яка значно відрізняється 
у середовищі різних супутних галузей 
наукових знань: державного управління, 
юриспруденції та економіки. Серед остан-
ніх досліджень варто виокремити роботи 
таких авторів, як І.Г. Бабець, О.М. Бон-
даревська, В.І. Воробйов, З.В. Гбур, 
О.О. Желізко, В.А. Ліпкан, О.О. Матійко, 
Є.В. Нікішин, Л.Х. Тихончук та інших 
дослідників, що демонструють концепту-
альні підходи до моделювання системи 
державного управління у сфері захисту 
економіки. Водночас нові виклики в сфері 
державного управління, зокрема повно-
масштабне вторгнення Російської Феде-
рації в Україну, фізичне нищення цілих 
регіонів, галузей регіональної економіки, 
дезінтеграція економічних зв’язків – зумо-
вили доцільність дослідження означеної 
проблематики з нових позицій – пози-
цій пошуку механізмів захисту економіки 
України в умовах невідворотності євроін-
теграції та захисту національної безпеки й 
оборони України.

Мета і завдання статті. Метою статті 
є аналіз особливостей функціонування 
системи державного управління сфері 
захисту економіки в умовах євроінтеграції 
у контексті катастрофічних загроз, спри-
чинених повномасштабним воєнним втор-
гненням росії в Україну. Завданням статті 

є пошук перспектив адаптивного потен-
ціалу інституційного механізму функціо-
нування системи державного управління 
сфері захисту економіки в умовах євро-
інтеграції та характеристика його складо-
вих елементів.

Виклад основного матеріалу. 
У межах національної системи за держа-
вою залишається незмінна інституційна 
роль ринкової економіки: здійснювати 
правосуддя, нагляд та контроль за дотри-
манням і правильним застосуванням зако-
нодавства, захищати права власності, 
проводити демонополізацію, бути нада-
вачем суспільних благ, регулювати «тем-
пературу» інституційного середовища – 
запобігати її «перегріванню» – це те, без 
чого ринок та суб’єкти не можуть ефек-
тивно взаємодіяти. Немає іншого суб’єкта 
міжнародних відносин, який міг би вчасно 
рекапіталізувати банки, компенсувати 
зниження попиту з боку домогосподарств 
та нефінансових корпорацій. Держава 
виконує важливу стабілізаційну роль у 
нестабільному глобальному середовищі 
завдяки інституційному статусу, що збе-
рігається. Чим менш усталеною та більш 
невизначеною є модель соціально-еко-
номічного розвитку держави, тим більша 
потреба у державному регулюванні. Не 
дивлячись на всі посили та рекоменда-
ції наднаціональних органів зменшувати 
заходи протекціонізму, посткризове від-
новлення не обходиться без активного 
втручання держави, захисту внутрішніх 
ринків та створення сприятливих умов 
для національних виробників. «Державні 
інститути різних країн світу сприяють під-
вищенню конкурентоспроможності своїх 
національних суб’єктів. Основний інстру-
мент – модернізація регулювання фінан-
сового сектора». На цій основі, як слушно 
зауважує Е.П. Миколенко [11, c. 91], 
навіть виникла міждержавна конкуренція 
регуляторних та інституційних новацій. 

Інтеррегіональне співробітництво як 
нову форму міжнародної взаємодії регі-
онів, що має на меті, насамперед, реалі-
зацію соціально-економічних інтересів 
регіону на основі міжнародних галузевих 
і міжгалузевих проєктів та в результаті 
сприятиме зміцненню економічної без-
пеки як на регіональному, так і на дер-
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жавному рівнях досліджував І.Г. Бабець 
[2, c. 5]. Ефективність інтеррегіональ-
ного співробітництва залежить від здат-
ності регіонів-учасників об’єднатися для 
протистояння загрозам, які зумовлені 
не лише внутрішніми суперечностями 
в соціально-економічній сфері кожного 
окремого регіону, а й економічними та 
інституціональними суперечностями у від-
носинах «міжнародні угрупування – дер-
жава», «держава – держава», «держава – 
регіон», «регіон – регіон». Якщо інтереси 
окремих системних елементів чи підсис-
тем не збігаються, то виникають супе-
речності, які, своєю чергою, генерують 
загрози економічній безпеці. Так, еконо-
мічна безпека регіону-учасника інтерре-
гіонального співробітництва визначається 
ступенем узгодженості інтересів окремих 
підприємств, що беруть участь у реалізації 
міжнародних проектів, а також відповідні-
стю їх галузевого спрямування інтересам 
регіону. Водночас захист економіки інтер-
регіонального співробітництва залежить 
від рівня узгодженості інтересів усіх регі-
онів-учасників, відповідності їхніх інте-
ресів національним інтересам кожної з 
країн-партнерів та спільній меті, на досяг-
нення якої спрямовано комплекс інтерре-
гіональних проектів. 

У цьому розумінні О.М. Бондаревська 
[4] пропонує розглядати економічну без-
пеку як взаємозалежну систему її різних 
рівнів: глобального, міжнародного, наці-
онального, регіонального, рівня окремо 
взятої господарської структури, особи.

На основі означених рівнів З.В. Гбур 
[6, c. 100] виокремила складові нацбез-
пеки відповідно до яких систематизувала 
основні загрози економіці держави. Вва-
жаємо за необхідне доповнити складові 
економічної безпеки організаційно-право-
вою. В умовах війни загрози національним 
інтересам і національній безпеці України 
в економічній сфері щодо кожної із скла-
дових системи економічної безпеки зро-
стають значно швидше, з непередбачува-
ними наслідками та на тривалий період, 
зокрема що пов’язано із значним відтоком 
робочої сили за кордон та внутрішнім її 
переміщенням, руйнація підприємств та 
галузей, системи логістичних процесів 
тощо. 

Тому, вищезазначений інституційний 
контур відносин захисту економіки – це 
сукупність взаємопов’язаних формальних 
та неформальних інститутів (норм та пра-
вил, організацій, установ), які забезпечу-
ють структурування механізмів підтримки 
сталого, ефективного розвитку економіки 
та впровадження у державне управління 
принципів збалансованості інтересів кож-
ного з учасників економічних відносин, 
яка в результаті сприяє досягненню стра-
тегічних цілей вищого порядку, зокрема 
забезпечення національної (економічної) 
безпеки в конкретні геополітичні та істо-
ричні умови.

Інституційний контур є замкнутою сис-
темою усталених інститутів, які форму-
ють зміст взаємодії економічних агентів 
та основний напрямок розвитку економіч-
ної системи. Формою реалізації інститу-
ційного контуру є інституційні умови, які 
можна визначити як певний упорядкова-
ний набір інститутів, що визначає напрям 
економічної поведінки суб’єктів. Як учас-
ники контрактних відносин, що виконують 
функцію з нейтралізації джерел загроз 
та інтерналізації ризиків, є принципали 
(суспільство загалом, місцеве співтовари-
ство, колектив окремого суб’єкта госпо-
дарювання) та агенти (бюрократичний 
апарат органів загальної та спеціальної 
компетенцій). Розподіл учасників контрак-
тних відносин, що виконують функцію 
забезпечення національної безпеки, їх 
відносна автономність та наділеність 
власними нормативними уявленнями, що 
виявляються в самостійності при розробці 
місії, стратегічної мети та завдань, доз-
воляє розглядати їх як суб’єктів системи 
захисту економіки, що є складовою націо-
нальної економічної системи. Національна 
безпека в умовах мережевого суспільства 
розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій та мережевізації економічного 
простору побудована відповідно до прин-
ципів функціонування мультиагентної сис-
теми. Невизначеність довкілля обумовлює 
необхідність надання окремим учасникам 
контрактних відносин певної автономності 
розробки інституційних проектів, системи 
порогових показників загроз, і навіть 
інструментів, вкладених у їх нейтраліза-
цію. Натомість інтереси учасників контр-
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актів не повинні суперечити цільовим орі-
єнтирам розвитку національної економіки 
загалом. Проте зміст агентських відносин 
зумовлює виникнення додаткових загроз, 
здатних з певною часткою ймовірності 
заподіяти шкоду економічній системі та 
призвести до реаллокації активів між її 
учасниками. Отже, як зазначає Є.Х. Хані-
пова [15, c. 70] національна безпека є 
одночасно в якості атрибутивної властиво-
сті національної економіки та підсистеми 
національної економічної системи, що про-
ектується всіма учасниками останньої.

Національна економічна безпека неод-
накова для країн, що знаходяться на різних 
щаблях соціально-економічного розвитку. 
У країнах з високим рівнем доходів насе-
лення за відносно низької самозабезпе-
ченості основними ресурсами та багатьма 
видами продукції національна економічна 
безпека надійно гарантується розгалу-
женою диверсифікацією зовнішньоеко-
номічних зв’язків. Для країн із нижчими 
рівнями економічного розвитку та дохо-
дів населення на перший план виходять 
питання достатньої самозабезпеченості 
основними видами ресурсів та продукції. 
Окремо кожна країна – член ЄС має наба-
гато менші економічні ресурси, ніж багато 
розвинених і навіть країни, що розвива-
ються. Однак ЄС притаманний синерге-
тичний ефект, що досягається через взає-
мопроникнення економік країн-учасників. 
Саме він за твердженням Ю.П.Господа-
рика [7, c. 8], і визначає здатність ЄС 
забезпечувати високий рівень економіч-
ної безпеки та конкурентоспроможності. 
Головне завдання економічної безпеки 
в ЄС – формування механізмів адаптації 
європейської економіки країн до світової 
кон’юнктури, що швидко змінюється.

У таких умовах на даному етапі в Україні 
відбуваються процеси адаптації економіки 
у європейський простір, і тому головною 
особливістю зміцнення захисту економіки 
України, як вважає О.О. Матійко [10, с. 17] 
є впровадження інновацій в умовах глоба-
лізації для того, щоб бути конкурентоспро-
можною країною. Однак, повномасштабне 
воєнне вторгнення російської федера-
ції в Україну пришвидшило цей процес, 
оскільки енергетична залежність України 
від російських і білоруських енергоносіїв 

становила надзвичайно високий рівень 
небезпеки і загроз українській економіці, 
що й зумовило пошук механізмів адаптації 
інституційного механізму функціонування 
системи державного управління у сфері 
захисту економіки в умовах євроінтеграції.

Найбільшою загрозою економічній без-
пеці України за цих умов є експортна орі-
єнтованість зовнішньої торгівлі з країнами 
ЄС на основі традиційних однорідних 
товарів за умови ненасиченості вітчизня-
ного ринку диференційованою продук-
цією. Вирішальним чинником у вирішенні 
цього питання, на думку В.І. Воробйова 
[5, с. 40], має стати докорінна структурна 
перебудова народного господарства на 
підставі постійного моніторингу індикато-
рів економічної безпеки. 

Основними пріоритетами захисту еко-
номіки України в умовах євроінтеграції 
В.А. Ліпкан [9] визначає: коригування 
моделі інтеграції української економіки 
до ЄС через пріоритетний розвиток вну-
трішнього ринку, проведення політики 
зменшення частки експорту у ВВП за 
збереження значної ролі зовнішньої тор-
гівлі у процесі відтворення; застосування 
ефективної імпортної політики з вико-
ристанням процедур прийнятих у рамках 
СОТ, які не суперечать чесній конкурен-
ції та зростанню конкурентоспроможно-
сті національного капіталу; становище в 
рамках переговорів щодо створення зони 
вільної торгівлі щодо вільного функціону-
вання ринкових інститутів, стабільних та 
недискримінаційних правових рамок для 
суб‘єктів господарювання обох сторін, 
гарантування правових норм у торговель-
но-економічній сфері, чітко визначених 
прав власності, застосування відповід-
них нормативів походження товарів та 
інших правил, які діють у рамках анало-
гічних угод; підтримування високотехно-
логічного експорту через сприяння просу-
ванню української продукції на зовнішній 
ринок; спрощення та прискорення про-
цедури експортного контролю; створення 
системи моніторингу стану економічної 
безпеки України.

Очевидно, що в умовах продовження 
процесів глобалізації в світі та євроінте-
граційних зусиль досягти помітних успіхів 
в реалізації своїх конкурентних переваг і 
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у вирішенні на цій основі завдань еконо-
мічного та соціального розвитку суспіль-
ства може лише країна з ефективною еко-
номікою та ефективними інституціями, які 
реалізують свої функції в межах адекват-
ної державної економічної політики. У цій 
частині неможливо не погодитись із пози-
цією О.О. Желізко [8, c. 139], що саме 
формування обґрунтованої та зваженої 
стратегії і тактики забезпечення цілеспря-
мованого впливу держави на процес фор-
мування сучасної моделі розвитку еконо-
міки задля забезпечення і підвищення її 
конкурентоспроможності, сприяння еко-
номічній безпеці підприємництва вимагає 
формування відповідних підходів, моде-
лей, механізмів ефективної взаємодії дер-
жави, економіки і суспільства за реалізації 
певних рішень національного значення в 
сучасних умовах.

Важливою складовою економічної 
безпеки реального сектору економіки є 
інвестиційна безпека. На погляд вчених 
А. Остапчука, А. Збарської [13, с. 170] – 
це стан економіки, що забезпечує ство-
рення і збереження сприятливого інвес-
тиційного клімату, високу віддачу від 
інвестицій, акумулювання вільних коштів 
у фонді нагромадження і їх ефективне 
використання, залучення прямих і порт-
фельних закордонних інвестицій без 
виникнення фінансової залежності від іно-
земних інвесторів, мобільність економіч-
них ресурсів, зростання матеріаловіддачі, 
фондовіддачі, продуктивності й інтенсив-
ності праці. В умовах повномасштабної 
війни інвестиційний клімат в Україні не є 
привабливим. На це впливає низка об’єк-
тивних чинників, серед яких – податкова 
система, відтік капіталу, «доларизація» 
економіки. За твердженням учених, і дру-
гий, і третій чинники існують унаслідок 
недовіри до уряду та національної грошо-
вої одиниці.

На сьогодні, у сучасних умовах росій-
сько-української війни, що триває вже 
дев’ятий рік і перейшла у фазу повно-
масштабного воєнного вторгнення РФ, 
коли економічна безпека стає одним із 
найважливіших компонентів міжнарод-
ної, регіональної та національної безпеки, 
Європейський Союз, наголошує Н.Е. Ава-
несова [1, с. 25], починає відігравати про-

відну роль у забезпеченні стабільності та 
безпеки європейського континенту. Про-
цес розбудови і реформування ЄС необ-
хідно розглядати не тільки як розширення 
кордонів «спільного ринку», а й як чинник 
створення нової європейської архітектури 
безпеки, яка є комплексною, взаємопов’я-
заною та багатовимірною. Навіть зважа-
ючи на те, що Європейський Союз є одним 
зі світових економічних і політичних цен-
трів, проте, він може не мати далекосяж-
них зовнішньополітичних інтересів у сфері 
безпеки. Саме створення нової європей-
ської архітектури безпеки розглядається 
через призму самоусвідомлення ЄС своєї 
ролі у зазначеній сфері. Україна хотіла б 
вже сьогодні бути залученою в якості спо-
стерігача до участі в його роботі з асоці-
йованими членами. Ще однією важливою 
тенденцією у галузі Європейської безпеки 
на думку автора – є процес розбудови в 
рамках Євросоюзу спільної європейської 
політики безпеки та оборони, який супро-
воджується переданням оборонних струк-
тур та функцій Західноєвропейського 
Союзу до ЄС. Налагодження співробітни-
цтва з Європейським Союзом в рамках 
його оборонного компонента, відкриває 
для України великі перспективи. Започат-
кування плідного партнерства з ЄС у цій 
сфері з огляду на визнану роль нашої дер-
жави як контрибутора європейської без-
пеки може стати відправним пунктом для 
подальших позитивних зрушень у став-
ленні ЄС до України і одним з головних 
чинників інтеграції нашої держави до цієї 
впливової інституції 

Відтак, в умовах дезінтеграції україн-
ської економіки, що глобально посили-
лася під час нападу російської федерації 
на Україну у 2014 році і повномасштабного 
вторгнення у лютому 2022 року, адаптив-
ний потенціал інституційного механізму 
функціонування системи державного 
управління у сфері захисту економіки в 
умовах євроінтеграції має бути зосере-
джений на подоланні асиметрії в економіці 
країн-членів ЄС та України.

З огляду на вищезазначене, необхідно 
звернути увагу на думку Є.В. Нікішина 
[12, с. 62], який слушно зазначає, що 
загальним підсумком інтеграції в ЄС для 
країн Східної та Центральної Європи є 
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те, що асиметрія партнерства, яка вира-
жалася в перевагах «ядра» ЄС за рівнем 
продуктивності праці, впровадження інно-
вацій у промисловість, секторальної під-
тримки пріоритетних для економічної і 
продовольчої безпеки держав ЄС галузей, 
низькою енерго- і ресурсоємності продук-
ції, зберігається на користь «ядра». Необ-
хідна масштабна модернізація економіки 
країн, які недавно вступили в ЄС, стри-
мується відсутністю переданих та власних 
технологій, браком коштів, прямою про-
тидією з боку іноземних компаній такій 
модернізації.

Асиметрія партнерства і технологічна 
відсталість консервуються об’єктивними 
і суб’єктивними чинниками, серед яких 
об’єктивними є: 

1. Відсутність коштів і ресурсів для під-
тримки стратегічно важливих для еконо-
мічної і продовольчої безпеки галузей; 

2. Відсутність можливостей і засобів 
підвищення рівня технологічної та інф-
раструктурної оснащеності економіки, що 
зберігає низьку конкурентоспроможність 
продукції; 

3. Виробництва сировинного і видобув-
ного сектору є провідними для економіки 
галузями і підприємствами; 

4. Виведення з управління держави 
провідних підприємств і, замість модер-
нізації і переоснащення, закриття через 
неконкурентноспроможність; 

5. Інтеграції національного та інозем-
ного секторів промисловості не відбува-
ється. Іноземні виробництва, як правило, 
створюються за модульним типом у висо-
коприбуткових галузях виробництва. Роз-
виток галузей у бік випуску одного виду 
продукції створюють загрозу економіч-
ній безпеці в разі виникнення проблем у 
материнських компаній і різкого скоро-
чення виробництва [3].

6. Відсутність коштів на модернізацію 
власного виробництва обумовлена висо-
ким негативним сальдо імпортно-експорт-
них операцій. Обсяги вивезеної продукції 
значно перевищують обсяги прямих іно-
земних інвестицій, кредитів і позик. 

7. Ставка на іноземні компанії як дже-
рело інновацій виявилася неправильною. 
Застосування інновацій зводиться до 
принципу «ноу-хау». Власна науково-до-

слідницька діяльність перестала забез-
печувати промислове виробництво висо-
котехнологічними розробками. Наукові 
кадри значною мірою втрачені для вітчиз-
няного виробництва [12, с. 63].

Ще однією особливістю, яка не згаду-
ється в наведених вище, це регулюючі 
основи економічної дипломатії, яка на 
думку Л.Х. Тихончук [14], також реалі-
зує важливі спеціальні функції держав-
ного управління. Економічна дипломатія 
повинна бути заснована на принципах 
діяльності наднаціональних організацій. 
В таких умовах, на нашу думку, доцільно 
уточнити визначення поняття «економічна 
дипломатія», що уможливлює виявлення 
пріоритетів трансформації механізмів, 
форм та інституцій, які здійснюють коор-
динацію торгових процесів на міжнарод-
ному рівні. Відповідно, економічна дипло-
матія є системою заходів, здійснюваних 
органами державної влади та управління, 
на основі інтеграції механізмів регулю-
вання торгових відносин існуючої гло-
бальної інституційної системи координації 
торгової діяльності.

Насамкінець доцільно констатувати, що 
досвід створення сучасних систем захисту 
національної економіки показує, що великі 
країни (США, Китай, Бразилія) формують 
у межах державного апарату спеціальну 
підсистему установ, які повністю або 
частково зайняті питаннями забезпечення 
національних економічних інтересів, що є 
надзвичайно актуальним в Україні в умо-
вах широкомасштабної війни зокрема.

Висновки. Отже, особливості функ-
ціонування системи державного управ-
ління у сфері захисту економіки в умовах 
євроінтеграції представлені адаптивним 
потенціалом інституційного механізму її 
функціонування та полягає у наступних 
складових:

– інституційний контур захисту еко-
номіки у євроінтеграційних процесах 
представлений сукупністю державних 
інституцій, котрі забезпечують баланс 
національних економічних інтересів у 
процесі адаптації національної економіки 
в інтегрованому середовищі;

– формування адаптивної управлін-
ської стратегії та тактики подолання аси-
метрії економічного потенціалу в системі 
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виникнення загроз економічній безпеці як 
функціональне призначення інституцій-
ного контуру захисту економіки у проце-
сах євроінтеграції полягає;

– захист економіки в умовах євроінте-
граційних процесів спрямований на адап-
тивний потенціал системи державного 
управління, квінтесенцією якого є подо-
лання загроз шляхом прогнозування та 
проектування, коли економічна диплома-
тія є одним з головних інструментів реалі-
зації захисної функції.
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Karpenko Ye. Features of the functioning of the system of public administration 
in the field of economic protection in the context of European integration

The article examines the peculiarities of the functioning of the system of public 
administration in the field of economic protection in the context of European integration in 
the context of destructive threats caused by the full-scale military invasion of russia into 
Ukraine. With the help of a number of research methods the prospects of adaptive potential of 
the institutional mechanism of functioning of the system of public administration in the field 
of economic protection in the conditions of European integration and the characteristic of its 
constituent elements are searched. The result of the study was a description of the trends in 
the system of public administration of Ukraine’s economy in terms of European integration 
under the influence of factors of military invasion and destruction of regions of Ukraine, 
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entire economic sectors and other destructive factors. At the same time, the peculiarities 
of such a system of public administration are the adaptive potential of the institutional 
mechanism, which consists of three components: 1) the institutional contour of economic 
protection in European integration processes, which is a set of state institutions. objects that 
occur in the process of adaptation of the national economy in an integrated environment in 
the face of strategic threats; 2) the potential of the functional features of the institutional 
circuit of economic protection in the process of European integration is designed to adapt 
the strategy of public administration and tactics to overcome the asymmetry of economic 
potential in the system of threats to economic security, especially exacerbated during the 
war; 3) protection of the economy in the context of European integration processes is aimed 
at realizing the adaptive potential of public administration, the main purpose of which is to 
overcome threats through forecasting and design, in this process economic diplomacy is 
recognized as one of the main tools.

Key words: economic protection, economic security, public administration, European 
integration.
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CУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: 
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
ЗАКОНОДАВЧИХ НОРМ

У статті окреслено сучасні підходи до сутності поняття «публічне управління» та 
доведено, що не слід автоматично застосовувати термін «публічний» замість «держав-
ний» з огляду на інше сутнісне наповнення. Публічне управління є різновидом сус-
пільно корисної діяльності, який здійснюється певною сукупністю суб’єктів, у т. ч. 
органами державної влади, місцевого самоврядування тощо. Звернено увагу на те, що 
універсальний характер публічного адміністрування з одного боку, та наявність дер-
жавного та місцевого рівнів державної влади поряд із самостійним місцевим самовря-
дуванням, необхідність підтримання механізму «стримань та противаг влади», а також 
процеси децентралізації публічної влади з іншого, зумовлюють існування значної кіль-
кості суб’єктів публічного адміністрування. Зазначається, що на сьогодні офіційне 
закріплення поняття «суб’єкт публічного адміністрування» відсутнє. Стаття також при-
свячена висвітленню питань пов’язаних із дослідженням поняття «суб’єкт публічного 
управління». Визначено, що поняття суб’єктів публічного управління є надзвичайно 
важливим, оскільки мова йде про публічно-управлінську діяльність, яка направлена на 
задоволення інтересів суспільства та впровадження «good governance». Належне вря-
дування має 8 основних характеристик: участь, консенсус орієнтованість, підзвітність, 
прозорість, належне реагування, дієвість і ефективність, справедливість і дотримання 
верховенства права. Публічне управління не обмежується діяльністю його органів і 
посадових осіб. Воно здійснюється і за участю, нерідко вирішальною, інститутів безпо-
середньої демократії. Публічне управління забезпечує значне підвищення ефективності 
управлінської діяльності внаслідок високого рівня громадської підтримки та консолідації 
суспільства навколо спільних цілей.

Ключові слова: публічне управління, суб’єкти публічного управління, юридична 
особа публічного права, національні публічні діячі, належне врядування.

Постановка проблеми. В тео-
рії публічного управління існує досить 
багато тотожностей і нечітких тлума-
чень, що призводить до ускладненого 
розуміння та використання термінів та 
понять як науковцями, так і практиками. 
З одного боку, це пов’язано з трудно-
щами та різним тлумаченням поняття 
«public administration» як «публічне 

управління», «публічне адміністру-
вання», з іншого – з ототожненням в 
деяких джерелах з «державним управ-
лінням», особливо на початковому етапі, 
активного використання термінології 
«публічне управління» як синоніму.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Проаналізувавши основні 
наукові надбання з проблематики «public 
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administration» ми помітили, що біль-
шість наукових праць розкриває зміст 
поняття «публічне адміністрування» та 
відповідно «суб’єкти публічного адміні-
стрування». Так, поняття та різновиди 
суб’єктів публічного адміністрування, 
а також дослідження категорії Прези-
дента України як суб’єкта публічної 
адміністрації, у своїх публікаціях здійс-
нює А.Б. Маслова. Суб’єкт управління 
та феномен публічної влади розгляда-
ється в працях О.В. Скидан, В.П. Якоб-
чук, Н.В. Дацій, Є.І. Ходаківського [1]. 
Поняття та систему суб’єктів публічного 
адміністрування охорони права власно-
сті в Україні розглядає О.В. Сукманова 
[2]. Класифікацію суб’єктів публічного 
адміністрування в податковій системі 
України досліджує М. Ю. Медведєв [3]. 
Юридичні особи публічного права як 
суб’єкти публічного адміністрування 
розглядаються Л.Р. Білою-Тіуновою та 
Є.І. Фроловою [4].

Однак очевидно, що «управління» не є 
синонімом «адміністрування», тому саме 
питання «суб’єкти публічного управ-
ління» залишається малодослідженим. 
Поняття суб’єктів публічного управління 
є надзвичайно важливим, на нашу думку, 
оскільки мова йде про публічно-управ-
лінську діяльність, яка направлена на 
задоволення інтересів суспільства та 
впровадження «good governance». Варто 
пригадати, що належне врядування має 
8 основних характеристик. Це участь, 
консенсус орієнтованість, підзвітність, 
прозорість, належне реагування, дієвість 
і ефективність, справедливість і дотри-
мання верховенства права. Це запев-
нення, що корупція зведена до мінімуму, 
враховуються погляди меншості і що 
голоси найбільш вразливих верств насе-
лення суспільства враховуються під час 
прийняття рішень. Це також врахування 
сьогодення та майбутніх потреб суспіль-
ства [5]. 

Метою статті є визначення суб’єктів 
публічного управління з позиції публіч-
но-управлінської діяльності як здійс-
нення впливу на об’єкт управління, 
згідно з існуючими науковими обґрун-
туваннями та чинним законодавством 
України. 

Виклад основного матеріалу. Як 
справедливо зазначають Біла-Тіунова 
Л.Р та Фролова Є.І., універсальний 
характер публічного адміністрування з 
одного боку, та наявність центрального 
та місцевого рівнів державної влади 
поряд із самостійним місцевим само-
врядуванням, необхідність підтримання 
механізму «стримувань та противаг 
влади», а також процеси децентраліза-
ції публічної влади з іншого, зумовлю-
ють існування значної кількості суб’єк-
тів публічного адміністрування. Однак, 
станом на сьогодні офіційне закріплення 
поняття «суб’єкт публічного адміністру-
вання» відсутнє. Основою орієнтовного 
переліку суб’єктів публічного адміні-
стрування служить суб’єктне наповне-
ння змісту дефініції «суб’єкт владних 
повноважень» відповідно до положень 
Кодексу адміністративного судочинства 
України, яку використано для позна-
чення носіїв публічно-владних функцій. 
Категорія «юридичні особи публічного 
права» не співпадає із усталеною кла-
сифікацією суб’єктів публічного адмі-
ністрування (органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування, інші 
суб’єкти делегованих повноважень без 
її конкретизації в законодавстві та чин-
ній науковій літературі) та не обмежу-
ється включенням тільки до групи «інші 
суб’єкти делегованих повноважень», 
оскільки виокремлені види юридичних 
осіб публічного права, по-перше, нале-
жать частково до кожної із груп класифі-
кації. По-друге, одні й ті самі види юри-
дичних осіб публічного права, можуть 
набувати повноважень суб’єктів різних 
груп [4].

Публічне управління – це про-
цес колективного прийняття та реа-
лізації стратегічних рішень на основі 
узгодження і координування мети та дій 
усіх ключових учасників [6]. За твер-
дженням І. В. Аль-Атті в українському 
законодавстві не закріплено поняття 
«публічне управління», а застосований 
в іноземній науковій літературі термін 
«public» (публічний) в Україні досить 
часто автоматично підміняється терміном 
«державний» («state»). Проте «публічне 
управління» як модель управління  



Право та державне управління

164

справами суспільства має інше сутнісне 
наповнення [7].

Як різновид соціального управління, 
публічне управління складається з: 
1) державного управління, де суб’єктом 
виступає держава в особі відповідних 
структур; 2) громадського управління, 
де суб’єктами є недержавні інституції [8]. 
При цьому державне управління розгля-
дається у вузькому розумінні, а до гро-
мадського управління можна також від-
нести органи місцевого самоврядування. 
На думку Л. Новак-Каляєвої «публічне 
управління» – це діяльність органів дер-
жавного управління, органів місцевого 
самоврядування, представників приват-
ного сектору та інститутів громадянського 
суспільства в межах визначених законом 
повноважень і функціональних обов’язків 
(планування, організації, керівництва, 
координації та контролю) щодо форму-
вання та реалізації управлінських рішень 
суспільного значення, політики розвитку 
держави та її адміністративно-територі-
альних одиниць. Публічне управління 
забезпечує значне підвищення ефектив-
ності управлінської діяльності внаслідок 
високого рівня громадської підтримки та 
консолідації суспільства навколо спіль-
них цілей, воно пов’язане з демократич-
ними цінностями, принципами верховен-
ства права, поваги до гідності людини, 
недискримінації, рівності, справедливо-
сті, безпеки, ефективності та ін. [9].

На думку Р. Мельника, категорія 
«публічне управління» є надзвичайно 
складною за своїм змістом, яку легше 
описати, ніж сформулювати її чітке 
визначення. Публічне управління являє 
собою різновид суспільно корисної 
діяльності, який здійснюється певною 
сукупністю суб’єктів, зокрема органами 
державної влади [10].

Публічне управління не обмежується 
діяльністю його органів і посадових осіб. 
Воно здійснюється і за участю, нерідко 
вирішальною, інститутів безпосередньої 
демократії. До їх числа належать вибори, 
коли громадяни вирішують, яка пар-
тія або коаліція буде формувати уряд. 
Участь громадян в управлінні здійсню-
ється в деяких країнах шляхом відкли-
кання депутатів, голів муніципальних 

утворень виборцями. Шляхом голосу-
вання на референдумі громадяни можуть 
прийняти зміни до конституції чи до 
іншого закону [1].

Варто зазначити, що до повноважень 
будь-якого керівника організації вхо-
дить управління в середині організації, 
однак суб’єктів повноважень публіч-
ного управління ми маємо шукати в 
чинних нормативно-правових актах. Як 
уже було зазначено вище, чинне зако-
нодавство України не містить поняття 
«суб’єкти публічного управління», однак 
містить інші визначення, які, на нашу 
думку, займають чільне місце у даній 
галузі (таблиця 1). 

Таким чином, визначальною озна-
кою «суб’єктів публічного управління», 
на нашу думку, будуть повноваження з 
управління, а саме формування та реа-
лізації управлінських рішень суспільного 
значення на рівні держави або окремої 
територіальної громади. Тому, питання 
визначення кола осіб, яких можна відне-
сти до «суб’єктів публічного управління» 
слід вирішувати, аналізуючи їх повнова-
ження та чинне законодавство України 
на момент розгляду.

Висновки та перспективи подаль-
ших розвідок. Отже, проаналізувавши 
наукові джерела та чинне законодав-
ство ми дійшли висновків, що термін 
«публічний» не слід автоматично засто-
совувати замість терміну «державний». 
«Публічне управління» та відповідно 
«суб’єкти публічного управління» як 
модель управління в суспільстві мають 
інше змістовне наповнення. Публічне 
управління являє собою різновид сус-
пільно корисної діяльності (впливу), 
який здійснюється певною сукупністю 
суб’єктів, у т. ч. органами державної 
влади, місцевого самоврядування тощо. 
Публічне управління має забезпечувати 
підвищення ефективності управлінської 
діяльності із залученням високого рівня 
громадської підтримки при впровадженні 
управлінських рішень. Публічно-управ-
лінська діяльність має бути направлена 
на задоволення інтересів суспільства 
та впровадження «good governance», а 
також консолідацію суспільства навколо 
спільних цілей. 
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Таблиця 1
Законодавча характеристика публічних осіб держави та їх класифікація
Поняття та 

посилання на 
законодавство

Перелік суб’єктів Прогалини 
законодавства

1 2 3
Службові особи, 
які займають 
відповідальне 
та особливо 
відповідальне 
становище, 
визначені у 
примітці до ст. 51-3 
Закону України 
від 14 жовтня 
2014 року  
№1700-VII,  
«Про запобігання 
корупції»

1) Президент України; 
2) Прем’єр-міністр України, член Кабінету Міністрів 
України, перший заступник або заступник міністра; 
3) член Національної ради України з питань телебачення 
і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
Антимонопольного комітету України; 
4) уповноважений з розгляду скарг про порушення 
законодавства у сфері публічних закупівель; 
5) Голова Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України; 
6) Голова Фонду державного майна України, його перший 
заступник або заступник; 
7) член Центральної виборчої комісії; 
8) член, інспектор Вищої ради правосуддя, член, 
інспектор Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 
9) народний депутат України; 
10) Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини; 
11) Уповноважений із захисту державної мови, члени 
Національної комісії зі стандартів державної мови; 
12) Директор Національного антикорупційного бюро 
України, його перший заступник та заступник; 
13) Голова Національного агентства з питань запобігання 
корупції та його заступники; 
14) Генеральний прокурор, його перший заступник та 
заступник; 
15) Голова Національного банку України, його перший 
заступник та заступник, член Ради Національного банку 
України; 
16) Секретар Ради національної безпеки і оборони 
України, його перший заступник та заступник; 
17) Керівник Офісу Президента України, його перший 
заступник та заступник, Постійний Представник 
Президента України в Автономній Республіці Крим, його 
перший заступник та заступник, радник або помічник 
Президента України, Прем’єр-міністра України; 
18) особи, посади яких належать до посад державної 
служби категорії «А» або «Б»; 
19) особи, посади яких згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування» 
віднесені до 1 – 3 категорій; 
20) судді, судді Конституційного Суду України; 
21) прокурори, слідчі і дізнавачі; 
22) керівники, заступники керівників державних органів, 
юрисдикція яких поширюється на всю територію України, 
їх апаратів та самостійних структурних підрозділів; 
23) керівники, заступники керівників державних органів, 
органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція 
яких поширюється на територію однієї або кількох 
областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або 
Севастополя; 
24) керівники державних органів, органів влади 
Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких 
поширюється на територію одного або кількох районів, 
міста республіканського в Автономній Республіці Крим 
або обласного значення, району в місті, міста районного 
значення; 
25) військові посадові особи вищого офіцерського складу. 
Інформація про те, чи належить суб’єкт декларування до 
службових осіб, які займають відповідальне та особливо 
відповідальне становище, зазначається станом на 
останній день звітного періоду.

Розмежування 
службових осіб, 
які займають 
відповідальне 
становище, та 
осіб, які займають 
особливо 
відповідальне 
становище, 
Законом не 
передбачено.
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1 2 3
Національні 
публічні діячі – 
фізичні особи, які 
виконують або 
виконували в 
Україні визначні 
публічні функції 
(п. 37 ч. 1 ст. 1 
Закону України від 
06.12.2019 № 
361-IX «Про 
запобігання 
та протидію 
легалізації 
(відмиванню) 
доходів, 
одержаних 
злочинним шляхом, 
фінансуванню 
тероризму та 
фінансуванню 
розповсюдження 
зброї масового 
знищення» 

1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени 
Кабінету Міністрів України та їх заступники; 
2) керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного 
Президентом України, його заступники; 
3) керівник та заступники керівника Державного управління 
справами; 
4) керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що 
не є державними службовцями, посади яких належать до 
категорії «А»; 
5) Секретар та заступники Секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України; 
6) народні депутати України; 
7) Голова та члени Правління Національного банку України, 
члени Ради Національного банку України; 
8) голови та судді Конституційного Суду України, Верховного 
Суду, вищих спеціалізованих судів; 
9) члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів; 
10) Генеральний прокурор та його заступники; 
11) Голова Служби безпеки України та його заступники; 
12) Директор Національного антикорупційного бюро України 
та його заступники; 
13) Директор Державного бюро розслідувань та його 
заступники; 
14) Директор Бюро економічної безпеки України та його 
заступники; 
15) Голова та члени Національної ради України з 
питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени 
Антимонопольного комітету України, Голова Національного 
агентства з питань запобігання корупції та його заступники, 
Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени 
Центральної виборчої комісії, голови та члени інших 
державних колегіальних органів; 
16) надзвичайні і повноважні посли; 
17) начальник Генерального штабу – Головнокомандувач 
Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ 
Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил 
України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України; 
18) державні службовці, посади яких належать  
до категорії «А»; 
19) керівники органів прокуратури, керівники обласних 
територіальних органів Служби безпеки України, голови та 
судді апеляційних судів; 
20) керівники адміністративних, управлінських чи наглядових 
органів державних та казенних підприємств, господарських 
товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо 
чи опосередковано перевищує 50 відсотків; 
21) члени керівних органів політичних партій.

Інформація 
про те, чи 
належить суб’єкт 
декларування 
до національних 
публічних діячів, 
зазначається 
станом на останній 
день звітного 
періоду.

Посадові та 
службові 
особи інших 
державних органів 
(представники 
влади)

1) здійснюють функції представників влади;
2) обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-
розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.
До представників влади належать, зокрема, працівники 
державних органів, які наділені правом у межах своєї 
компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення, 
обов’язкові для виконання юридичними і фізичними 
особами незалежно від їх відомчої належності чи 
підлеглості (п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 26.04.2002 № 5 «Про судову практику у 
справах про хабарництво»).
Адміністративно-господарські функції (обов’язки) – це 
обов’язки з управління або розпорядження державним, 
комунальним майном (установлення порядку його 
зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю 
за цими операціями тощо). 
Організаційно-розпорядчі функції 
(обов’язки) – це обов’язки щодо здійснення керівництва 
галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою 
роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на 
підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від 
форм власності [11].

Продовження таблиці 1



2022 р., № 2

167

1 2 3
Посадові особи 
юридичних осіб 
публічного права
(Рішення НАЗК 
«Про затвердження 
змін до Роз’яснення 
щодо застосування 
окремих положень 
Закону України 
«Про запобігання 
корупції» 
стосовно заходів 
фінансового 
контролю). 

Під посадовими особами юридичних осіб публічного 
права слід розуміти осіб, які мають повноваження 
здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-
господарські функції [11]. 
У разі визначення посадових осіб на державних 
підприємствах слід брати до уваги положення ч. 3 ст. 65 
ГК України. Так, посадовими особами підприємства є 
керівник, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у 
разі її утворення), виконавчого органу та інших органів 
управління підприємств.

Однак цей 
перелік для цілей 
декларування не є 
вичерпним.
Визначальним є 
обсяг повноважень 
відповідного 
працівника. 

Закінчення таблиці 1
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Makhnachova N., Bondar V. Subjects of public administration: conceptual and 
categorical analysis of legislative standards

The article outlines modern approaches to the essence of the concept of “public 
administration” and proves that the term “public” should not be automatically used instead 
of “state” in view of the other essential content. Public administration is a type of socially 
useful activity, which is carried out by a certain set of subjects, including state authorities, 
local self-government, etc. Attention is drawn to the fact that the universal character of 
public administration, on the one hand, and the presence of state and local levels of state 
power along with independent local self-government, the need to maintain the mechanism 
of “checks and balances of power”, as well as the processes of decentralization of public 
power, on the other hand, lead to the existence of a significant number of subjects of public 
administration. It is noted that today there is no official confirmation of the concept of “subject 
of public administration”. The article is also devoted to the coverage of issues related to the 
study of the concept of “subject of public administration”. It was determined that the concept 
of subjects of public administration is extremely important, since we are talking about 
public-administrative activities aimed at satisfying the interests of society and implementing 
“good governance”. Good governance has 8 main characteristics: participation, consensus 
orientation, accountability, transparency, appropriate responsiveness, effectiveness and 



Право та державне управління

168

efficiency, fairness and compliance with the rule of law. Public administration is not limited 
to the activities of its bodies and officials. It is carried out with the often decisive participation 
of institutions of direct democracy. Public management ensures a significant increase in the 
efficiency of management activities due to a high level of public support and consolidation 
of society around common goals.

Key words: public administration, subjects of public administration, national public 
figures, legal entity of public law, good governance.
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ФОРМУВАННЯ ІМПЕРАТИВІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПРОФІЛАКТИКОЮ ТА РЕАБІЛІТАЦІЄЮ 

У статті визначено актуальність проблеми державного управління профілактикою та 
реабілітацією, що загострилася у зв’язку з інноваціями державного управління. Ці ново-
введення нещодавно впровадили в систему охорони здоров’я. Досліджено концептуальні 
зміни в системі управління охороною здоров’я населення, що призвели до необхідності 
нового трактування принципів і підходів профілактики та реабілітації в системі охорони 
здоров’я. Такими концептуальними змінами є: децентралізація управління охороною 
здоров’я, реформування центрального апарату управління охороною здоров’я, перетво-
рення державних медичних підприємств на комунальні підприємства, розвиток страхової 
медицини, поширення приватної медицини, широке впровадження IT-технологій.

На основі критичного аналізу наукових праць вітчизняних учених автор визначив, 
що методологія дослідження державного управління профілактикою та реабілітацією має 
базуватися на вивченні сутності та функцій профілактики охорони здоров’я в контексті 
ретроспективного огляду здоров’я. системи в її державному управлінні. Важливими є під-
ходи, засновані на історичних засадах становлення та розвитку процесу використання 
понятійно-категоріального апарату наукових досліджень у сфері охорони здоров’я.

Серед форм організації та проведення наукового пізнання в контексті проблеми у 
статті визначено соціальні підходи до її вирішення, інноваційні підходи до вдоскона-
лення механізмів управління охороною здоров’я населення. Автор розкриває сутність 
впливу міжнародних організацій на процеси профілактики та реабілітації. Зазначається, 
що за ініціативою національних урядів у світовій практиці управління охороною здо-
ров’я підписано багато відповідних документів, які становлять основу сучасної системи 
охорони здоров’я як у світовому, так і в національному просторі.

Доведено, що вирішення комплексних завдань формування системи профілактики та 
реабілітації ґрунтується на необхідності вивчення питань підготовки кадрів.

Ключові слова: державне управління, методологія, імперативи, профілактика, 
реабілітація, громадське здоров’я.

Постановка проблеми. Актуальність 
проблеми державного управління профі-
лактикою та реабілітацією посилилась у 
зв’язку державними управлінськими інно-
ваціями, що були запровадженні останнім 
часом в системі охорони здоров’я. Кон-
цептуальні зміни в системі державного 
управління охороною здоров’я призвели 

до необхідності нових трактувань принци-
пів та підходів профілактики та реабіліта-
ції в системі охорони здоров’я. До таких 
концептуальних змін ми можемо віднести 
наступні: децентралізація системи дер-
жавного управління охороною здоров’я, 
реформування діяльності центрального 
апарату державного управління охороною 
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здоров’я, перетворення державних під-
приємств охорони здоров’я на комунальні 
підприємства, розвиток страхової меди-
цини, поширення приватної медицини, 
широке запровадження ІТ-технологій.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Сформульований нами науковий 
концепт створення механізмів державного 
управління процесами покращання здо-
ров’я населення в Україні, базується на 
працях таких науковців як: Авер’янов В., 
Алейнікова О., Амосов О., Бакуменко В., 
Балашов А., Драган І., Дацій Н., Жовнірчик 
В., Ковалік О., Малиновський В., Непомня-
щий О., Пархоменко-Куцевіл О., Сиченко 
В., Радченко О., Романенко К., Романенко 
Є., Тихончук Л. В своїх працях ці науковці 
заклали основи функціонування механіз-
мів державного управління різними сфе-
рами діяльності держави, що надало мож-
ливість інтегрувати механізми державного 
управління охороною здоров’я в єдиний 
механізм управління державою.

Особливо актуальним це наукове 
завдання стає актуальним в контек-
сті трансформації системи охорони здо-
ров’я як складової механізму державного 
управління. Безпосередньо завдання 
такої трансформації в контексті вирішу-
вались фахівцями з державного управ-
ління, що досліджували безпосередньо 
процеси функціонування системи охо-
рони здоров’я. Серед таких фахівців слід 
визначити таких науковців як: Баєву О., 
Білинську М., Безтелесну Л., Вівсянника 
О., Грицко Р., Гладуна З., Єрошкіну Т., 
Зиму І., Карамишева Д., Лазоришинець В., 
Орлову Н., Саричева В., Сазонця І., Сазо-
нець О., Солоненко Н., Радиш Я. В своїх 
працях ці науковці визначили основи 
функціонування системи охорони здоров’я 
України, її організаційно-адміністративні, 
економічні складові, фінансові складові, 
провели порівняння із кращими світовими 
практиками організації системи охорони 
здоров’я, визначили соціальні функції 
системи охорони здоров’я в українському 
суспільстві, дослідили вплив міжнарод-
них організацій на процеси трансформації 
охорони здоров’я України

Мета дослідження. Однак великих 
наукових досліджень в сфері профілактики 
та реабілітації як складової системи гро-

мадського здоров’я, елементу механізму 
державного управління охороною здоров’я 
вітчизняними науковцями не проводи-
лось. Тому в перехідному періоді до нової 
системи управління охороною здоров’я, 
зокрема профілактикою та реабілітацією є 
доцільним визначити методологію науко-
вого дослідження цього процесу. 

Виклад основного матеріалу. У від-
повідності до загальноприйнятих підходів 
«під методологією наукового дослідження 
розуміють сукупність принципів, засо-
бів, методів і форм організації та прове-
дення наукового пізнання поставленої 
проблеми. Методологія наділена апаратом 
дослідження, до якого відносять:

принципи організації та проведення 
наукового дослідження;

різні методи наукового дослідження та 
способи його проведення;

понятійно-категоріальну основу науко-
вого дослідження, зокрема: актуальність, 
проблематика, об’єкт, предмет, мета, 
завдання, наукова новизна, евристична 
цінність, теоретична і практична значу-
щість[1.].

У зв’язку з цим, є нагальним прове-
дення теоретичного дослідження форм 
і методів державного управління профі-
лактикою та реабілітацією в умовах тран-
сформаційних змін державного управ-
ління охороною здоров’я. Дослідження 
сутності та функцій системи профілактики 
охорони здоров’я в сучасному світі може 
бути методологічно побудовано на прове-
дених проф. Зимою І.Я. ретроспективному 
огляді еволюції систем охорони здоров’я 
в її державно-управлінському аспекті[2]. 
Проведене автором дослідження визначає 
історичні основи заснування та розвитку 
процесу використання понятійно-катего-
ріальної основи наукових досліджень в 
сфері охорони здоров’я. 

 Важливим є аналіз ідей науковців різ-
них галузей знань минулих століть в кон-
тексті виокремлення важливості фізич-
ного та ментального здоров’я людини як 
складової цілісності її духовної та фізіо-
логічної сутності. Такий аналіз проводить 
Вівсянник О.М. [3]. Такий аналіз закладає 
можливості використання різних методів 
наукового дослідження та способів його 
проведення в сфері охорони здоров’я. Не 
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дивлячись на оновлення в сучасній дійс-
ності наукових підходів до сутності профі-
лактики та реабілітації з позицій ринково 
орієнтованого суспільства, значної комер-
ціалізації відносин в сфері охорони здо-
ров’я, значною мірою загально цивіліза-
ційні, гуманістичні, соціальні підходи, що 
були закладені в цьому питанні не втра-
тили своєї пріоритетності та значущості і 
на теперішній час. 

Серед форм організації та проведення 
наукового пізнання в контексті поставле-
ної проблеми необхідно визначити соці-
альні підходи до її вирішення. Такі підходи 
є найбільш проаналізованими у досліджен-
нях сучасних авторів. Серед наукових 
праць, в яких останнім часом досліджу-
вались питання, що пов’язані із соціаль-
ним характером системи охорони здоров’я 
слід виокремити монографію Сазонця І.Л., 
Зими І.Я. «Соціальні інститути в тран-
сформації державної системи управління 
охороною здоров’я»[4]. В роботі автори 
проводять теоретичний аналіз інститу-
ційної системи в забезпеченні розвитку 
соціальних процесів охорони здоров’я, 
зокрема, виявляють та класифікують про-
блеми трансформації державної системи 
охорони здоров’я та діяльності соціальних 
інститутів, досліджують рівень розвитку та 
напрями діяльності соціальних та медич-
них інституції в трансформації державної 
системи охорони здоров’я, визначають 
та досліджують проблеми реформування 
соціальної системи управління охороною 
здоров’я в Україні. 

Ще одним важливим напрямком дослі-
дження в поданій монографії є дослі-
дження авторами окремих соціальних 
інститутів забезпечення трансформації 
державної системи управління охороною 
здоров’я. В цьому контексті автори визна-
чають та досліджують проблеми трансфор-
мації державної системи охорони здоров’я 
та діяльність соціальних інститутів, прово-
дять порівняльний вплив спільної діяль-
ності соціальних та медичних інституцій в 
трансформації державної системи охорони 
здоров’я, визначають конкретні проблеми 
реформування соціальної системи управ-
ління охороною здоров’я в Україні.

Підсумком дослідження є визначення 
рівня соціальності трансформації дер-

жавної системи управління охороною 
здоров’я. З метою реалізації поставле-
ного завдання автори визначають рівень 
соціальності управління сферою охорони 
здоров’я на основі опитування експертів, 
аналізують регіональні особливості соціа-
лізації системи охорони здоров’я, дослід-
жують можливості санаторно-курортної 
діяльності як потужного інструмента про-
філактики та реабілітації.

Також до форм організації та прове-
дення сучасного наукового пізнання в 
контексті профілактики та реабілітації є 
розробка вітчизняними науковцями нових 
інноваційних підходів до механізмів дер-
жавного управління охороною здоров’я. 
Такі механізми неможливо уявити без 
формування нових смислів соціальної 
діяльності, які поєднують комерціалізацію 
системи охорони здоров’я, її децентралі-
зацію, гуманістичну спрямованість в умо-
вах домінування процесів профілактики 
та реабілітації. Перспективною формою 
поєднання таких положень в трактовці 
вітчизняних вчених є формулювання 
наукових підходів розвитку медичного 
туризму та процесу його еволюції на основі 
отримання синергетичних ефектів у нові 
рекреаційно-оздоровчі суб’єкти госпо-
дарчої діяльності – медичні кластери, або 
кластери медичного туризму. Колектив 
авторів під керівництвом проф. Давиденко 
І.В. та проф. Михайлюк О.Л. підготував 
монографію, що присвячена дослідженню 
концептуальних підходів до організації та 
діяльності туристичних кластерів, в якій в 
повному обсязі сконцентровано та проа-
налізовано сучасні матеріали, уявлення, 
прогнози щодо розвитку медичних клас-
терів. З цієї проблематики в монографії 
авторами аналізуються проблематика 
рівня розвитку медичного туризму у світі, 
формування інституційних засад розвитку 
медичного туризму на міжнародному рівні, 
основ кластерної політики країн Європей-
ського Союзу, імплементації досвіду країн 
світу щодо розвитку медичного туризму 
та кластерів медичного туризму, імпле-
ментація досвіду окремих країн Європи у 
розвитку медичного туризму та організа-
ції кластерів медичного туризму, форму-
вання та використання нових маркетинго-
вих інструментів європейських країн для 
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розвитку медичного туризму. Авторами 
визначається пріоритетність форм роз-
витку медичного туризму, медичних клас-
терів як значущої складової процесу про-
філактики та реабілітації[5]. 

Важливою формою організації та про-
ведення актуального наукового пізнання 
охорони здоров’я і профілактики та реабі-
літації є визначення сутності впливу між-
народних організацій на процеси профі-
лактики та реабілітації. Серед досліджень 
останнього часу в цьому напрямі слід 
визначити монографію Вівсянника О.М. 
«Значення та функції міжнародних орга-
нізацій в інституційній системі держав-
ного регулювання охорони здоров’я»[3]. 
В своїй науковій праці автор досліджує 
значення міжнародних організацій в інсти-
туційній системі державного регулювання 
охорони здоров’я. З цією метою науковцем 
визначено вплив неоінституціоналізму на 
визначення місця організацій в інституцій-
ній системі державного управління, роз-
крито сутність міжнародних організацій 
та визначення передумов їх співпраці з 
органами державного управління, визна-
чено теоретичні передумови функціону-
вання міжнародних організацій в інститу-
ційній системі державного регулювання 
охорони здоров’я. Важливим напрямом 
наукових досліджень в монографії є ана-
ліз функціонування міжнародних органі-
зацій в системі державного регулювання 
охорони здоров’я. З метою розкриття цієї 
проблеми, автор проводить аналіз співп-
раці органів державного управління із 
міжнародними медичними організаціями 
за їх функціональними напрямками, ана-
ліз ефективності систем охорони здоров’я 
в країнах світу та в Україні, визначає про-
блеми діяльності міжнародних організа-
цій у сфері регулювання системи охорони 
здоров’я в Україні. Заключним етапом 
дослідження є трансформація теоретичних 
напрацювань в практичну площину діяль-
ності системи охорони здоров’я, зокрема 
автор визначає напрями вдосконалення 
інституційної системи державного регулю-
вання охорони здоров’я на основі співп-
раці з міжнародними організаціями. 

Не тільки міжнародні організації фор-
мують світову інституційну систему управ-
ління охороною здоров’я. За ініціативою 

національних урядів в світовій управлін-
ській практиці охорони здоров’я було під-
писано чимало актуальних документів, що 
склали основу сучасної системи охорони 
здоров’я, як в світі, так і в національ-
ному просторі. В монографії «Інституційна 
трансформація державного управління 
охороною здоров’я: Україна та іноземний 
досвід» автори визначають, що основними 
документами є: Європейська конвен-
ція про соціальну та медичну допомогу 
(Париж, 1953), Алма-Атинська деклара-
ція (Алма-Ата, 1978), Оттавська хартія по 
зміцненню здоров’я (Оттава, 1978), Євро-
пейська Хартія прав пацієнтів (Амстердам, 
1994), Люблінська Хартія вдосконалення 
управління охороною здоров’я (Люблін, 
1996), Талліннська Хартія (Таллінн, 
2008), Європейська політика «Здоров’я – 
2020» (Баку, Брюссель, Мальта, 2012)[2]. 
Ці документи та цілий ряд міжурядових 
угод, що регулюють та уніфікують під-
ходи до санітарії та гігієни, світових стан-
дартів, які встановлюють однакові вимоги 
для поводження з рекреантами в об’єктах 
гостинності, закладають основи функці-
онування санаторно-курортного комп-
лексу, діяльності готелів, закладів оздо-
ровлення, лікарень, госпіталів, хосписів. 
За відсутності єдиних стандартів санітарії 
та гігієни був би неможливий розвиток 
медичного туризму, діяльність медичних 
кластерів[9].

Процес організації та проведення нау-
кового пізнання в сфері профілактики та 
реабілітації неможливо уявити без комп-
лексних досліджень системи підготовки 
кадрів для цієї сфери. Одним з імперати-
вів державного управління профілактикою 
та реабілітацією є підготовка відповідних 
кадрів, які повинні готуватися як фахівці, 
що містять в своїй кваліфікації компетенції, 
що пов’язані з охороною здоров’я та меди-
циною та компетенції, що пов’язані з інду-
стрією гостинності, менеджментом охорони 
здоров’я, менеджментом соціальної сфери. 
Такі навчальні програми дуже важко роз-
робити та реалізувати в межах спеціаль-
ностей, напрямів підготовки, що існують 
на теперішній час в системі вищої освіти. 
Окремою мірою ці питання проаналізовано 
в працях Ханіної О.І.[6, 7]. В своїх працях 
авторка акцентувала увагу на впливі орга-
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нів державного регулювання на діяльність 
приватних медичних навчальних закладів. 
На основі власних досліджень структури, 
функцій, практики роботи вищих приват-
них закладів вищої освіти авторка робить 
висновок, що «конкретні механізми здійс-
нення управлінських функцій МОЗ Укра-
їни закладами медичної освіти обумов-
люється конкретними процедурами, що 
прописані в Статутах цих університетів. 
Аналіз основних функцій МОЗ України в 
процесі управління медичними навчаль-
ними закладами, довів їх відповідність 
загальним функціям державного управ-
ління». Державне регулювання діяльно-
сті вищих навчальних приватних закладів 
освіти робить їх такими, що відповідають 
національним стандартам освіти. В той же 
час, більші можливості щодо комерційного 
використання лікувальних баз, проход-
ження практики, стажувань, практичних 
занять на базі санаторно-курортних закла-
дів надає ім конкурентної переваги на 
ринку освітніх послуг.

Слід також визначити наукові підходи 
Зими І.Я. в дослідженні питань проблема-
тики визначення напрямів трансформації 
управління системою охорони здоров’я та 
підготовки медичних кадрів, методів імпле-
ментації світової практики управління 
закладами вищої освіти для підготовки 
кадрів в сфері профілактики та реабіліта-
ції. В монографії «Механізми інституцій-
ної трансформації державного управління 
охороною здоров’я» науковець визначив 
механізм державного управління тран-
сформацією системи підготовки медичних 
кадрів. Національний механізм держав-
ного управління підготовкою медичних 
кадрів автор співвідносить з іноземними 
підходами, які, на його думку, базуються 
на більш широкій концепції світових моде-
лей вищої освіти[8]. Автор групує дослі-
джені ним концептуальні ознаки моделей 
вищої освіти, робить відповідну система-
тизацію.

Висновки. На основі критичного ана-
лізу наукових праць вітчизняних науков-
ців необхідно визначити, що методологія 
дослідження процесів державного управ-
ління профілактикою та реабілітацією 
повинна базуватися на дослідженні сут-
ності та функцій системи профілактики 

охорони здоров’я в контексті ретроспек-
тивного огляду еволюції систем охорони 
здоров’я в її державно-управлінському 
аспекті та історичних основах заснування 
та розвитку процесу використання поня-
тійно-категоріальної основи наукових 
досліджень в сфері охорони здоров’я. 
Серед форм організації та проведення 
наукового пізнання в контексті поставле-
ної проблеми необхідно визначити соці-
альні підходи до її вирішення, інноваційні 
підходи до вдосконалення механізмів дер-
жавного управління охороною здоров’я, 
розкриття сутності впливу міжнародних 
організацій на процеси профілактики та 
реабілітації, вирішення комплексних про-
блем формування громадського здоров’я, 
дослідження означеної проблеми на основі 
системи підготовки кадрів.
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Babiak O. Formation of imperatives of public management of prevention and 
rehabilitation

The article identifies the urgency of the problem of public administration of prevention 
and rehabilitation, which has intensified in connection with public management innovations. 
These innovations have recently been introduced in the healthcare system. The conceptual 
changes in the system of public health care management, which led to the need for new 
interpretations of the principles and approaches of prevention and rehabilitation in the health 
care system, are studied. Such conceptual changes include the following: decentralization 
of public health management, reforming the central office of public health management, 
transformation of state health care enterprises into utilities, development of insurance 
medicine, dissemination of private medicine, widespread introduction of IT -technologies.

Based on a critical analysis of scientific works of domestic scientists, the author determined 
that the methodology of research on public administration of prevention and rehabilitation 
should be based on the study of the nature and functions of health care prevention in the 
context of retrospective review of health systems in its public administration. Approaches 
based on the historical foundations of the establishment and development of the process of 
using the conceptual and categorical apparatus of scientific research in the field of health 
care are important.

Among the forms of organization and conduct of scientific knowledge in the context of 
the problem, the article identifies social approaches to its solution, innovative approaches to 
improving the mechanisms of public health management. The author reveals the essence of 
the influence of international organizations on the processes of prevention and rehabilitation. 
It is noted that at the initiative of national governments in the world management practice 
of health signed many relevant documents that form the basis of the modern health care 
system, both in the world and in the national space.

It is proved that the solution of complex problems of formation of the system of prevention 
and rehabilitation is based on the need to study the issues of training

Key words: public administration, methodology, imperatives, prevention, rehabilitation, 
public health.
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ЕВОЛЮЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
В ПРОЦЕСІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Україна як суверенна, незалежна держава і суб’єкт міжнародного права вибрала шлях 
на інтеграцію в Європейське співтовариство, поступове входження в європейські інститу-
ції та повноправне членство в Європейському Союзі. Процес економічної інтеграції вима-
гав, перш за все, розроблення, прийняття та адаптації вітчизняного законодавства, яке б 
відповідало єдиним стандартам та нормам Європейського Союзу.

У статті проаналізовано еволюцію системи управління державними фінансами в кон-
тексті реформи державних фінансів та проведення фінансової децентралізації, її цілі та 
завдання. 

Проведено моніторинг законодавчого та нормативно-правового забезпечення проце-
сів управління фінансовою системою на різних рівнях (включаючи державний, обласні, 
районні та місцеві бюджети (бюджети територіальних громад). Акцент зроблено на нор-
мах, що дозволили спростити міжбюджетні відносини щодо передачі місцевим бюдже-
там необхідних ресурсів та владних повноважень для здійснення завдань і функцій 
місцевого самоврядування. 

Зазначено, що інститут регулювання бюджетних відносин разом з інститутом регулю-
вання економічних відносин є одними з найважливіших соціально-економічних інсти-
тутів. Саме через регулювання фінансово-бюджетних відносин держава визначає пра-
вила й механізми формування основних засад бюджетної політики, а також здійснює її 
реалізацію та оцінку ефективності.

Також вказано, що поряд з удосконаленням процесів та процедур, за допомогою 
яких відбувається управління фінансовою системою, необхідно підвищувати прозорість 
цих процесів. Це можна зробити за допомогою широкого використання цифровізації 
(диджиталізації) управлінських процесів в фінансовій сфері, у тому числі й через функ-
ціонування порталів з відкритими фінансовими даними (E-data). Це дозволить більш 
ефективно використовувати бюджетні кошти, підвищить прозорість фінансових проце-
дур та підвищить довіру громадян (мешканців територіальних громад) до влади та міс-
цевого самоврядування. Також це дасть можливість швидше гармонізувати вітчизняні 
процеси управління фінансовою сферою до стандартів, що запроваджені у Європей-
ському Союзі, кандидатом в члени якого Україна стала у червні 2022 року. 

Ключові слова: державні фінанси, публічні фінанси, бюджетна система, система 
управління фінансами, законодавче та нормативно-правове забезпечення, бюджетна 
децентралізація, місцеві бюджети, територіальні громади. 

Постановка проблеми. Побу-
дова потужної та ефективної системи 
управління державними фінансами є 

невід’ємною умовою для забезпечення 
стійкого економічного зростання і ефек-
тивного надання публічних послуг, а також  
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створення підґрунтя і стимулів для прове-
дення реформ в інших сферах. Результа-
тивність стратегічного управління держав-
ними фінансами в кожній країні залежить 
від ступеня оптимальності бюджетної сис-
теми держави щодо умов розвитку її еко-
номічної системи і, відповідно, ефектив-
ності бюджетного процесу на державному 
та місцевому рівнях.

Важливість бюджетної системи у соці-
ально-економічному розвитку країни обу-
мовлена тим, що саме вона забезпечує 
цільовий характер використання фінан-
сових ресурсів та реалізацію пріоритетів 
державного та місцевого розвитку. Вона є 
тим інструментом фінансового управління, 
за допомогою якого держава в ринковій 
економіці реалізує свої функції, поєдну-
ючи інтереси держави, окремих терито-
рій (адміністративно-територіальних оди-
ниць) і різних соціальних груп, включаючи 
інтереси бізнесу та підприємництва. 

Зростання значення й ролі бюджетної 
системи як складової економіки і фінан-
сової системи держави зумовило у фінан-
совій політиці виокремлення бюджетної 
політики з її цілями, формами, механізмам 
та інструментами реалізації. При цьому 
ефективність бюджетної системи визна-
чається тим, наскільки вона поєднує інте-
реси її суб’єктів та забезпечує контроль 
за цільовим характером використання 
бюджетних коштів і забезпечує реалізацію 
цілей соціально-економічного розвитку й 
функцій держави.

Саме тому з моменту проголошення 
незалежності України та формування 
національної бюджетної системи Верховна 
Рада України, центральні органи вико-
навчої влади, органи виконавчої влади зі 
спеціальним статусом та органи місцевого 
самоврядування видали велику кількість 
відповідних законодавчих та підзакон-
них актів, що встановлюють принципи 
функціонування бюджетної системи, а 
також визначають реалізацію відповідних 
політик (стратегій) розвитку. Крім того, з 
початком процесів децентралізації, вели-
кої ваги набуває регулювання бюджетних 
процесів, що забезпечують наповнення та 
виконання бюджетів різних рівнів (дер-
жавного, обласних, місцевих), встанов-
люють принципи міжбюджетних відносин 

і визначають критерії ефективності вико-
ристання коштів.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблеми розвитку та 
управління змінами в фінансовій сис-
темі України досліджували такі вітчиз-
няні вчені О.І. Барановський, В.М. Геєць, 
В. П. Кудряшов, а формування ефектив-
ної економічної, фінансової, податкової 
та бюджетної політики, у тому числі й з 
використанням регуляторних механізмів 
та інструментів – М.О. Дурман, Л.М. Іва-
шова, Л.Г. Ловінська. Децентралізація, 
регіональна політика і реформування 
місцевого самоврядування досліджува-
лась у роботах І.О. Дробота, В.С. Куй-
біди, Т.В. Маматової, а проблеми розвитку 
й удосконалення методів бюджетного 
управління – в наукових працях таких 
учених, як О.В. Голинська, М.І. Кульчиць-
кий, В.В. Мамонова.

Метою статті є проведення аналізу ево-
люції законодавчого та нормативно-пра-
вового забезпечення функціонування 
бюджетної системи, визначення особливос-
тей здійснення бюджетного процесу в умо-
вах децентралізації, у тому числі й через 
запровадження нового інструментарію в 
бюджетному процесі на місцевому рівні. 

Виклад основного матеріалу. Дер-
жава створює інституційне норматив-
но-правове поле, що регламентує еко-
номічну поведінку суб’єктів економіки за 
допомогою відповідних нормативно-пра-
вових актів (регуляторна політика) та 
встановлює правила формування, затвер-
дження, виконання державного й міс-
цевих бюджетів і оцінку ефективності 
використання їх коштів. При цьому ефек-
тивність використання коштів залежить не 
тільки від контролю за їх використанням, 
скільки від тієї економічної (регуляторної) 
політики, яку проводять органи держав-
ної влади та органи місцевого самовряду-
вання у відповідних сферах управління. 
А це неможливо робити без застосування 
системного підходу та розробки відпо-
відних стратегічних документів розвитку 
(документів державного планування), 
які враховують особливості наповнення 
бюджетів різних рівнів та встановлюють 
механізми направлення цих коштів на 
реалізацію запланованих заходів [1].
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Головним законом, що регулює діяль-
ність бюджетної системи та встановлює 
принципи її функціонування, є Бюджетний 
кодекс України [2]. Саме ним регулюються 
суспільні відносини щодо складання, роз-
гляду, затвердження бюджетів усіх рів-
нів, а також встановлюються вимоги щодо 
контролю за виконанням, оцінки вико-
нання та схвалення звітів про їх вико-
нання. Інститут регулювання бюджетних 
відносин разом з інститутом регулювання 
економічних відносин є одними з найваж-
ливіших соціально-економічних інститутів. 
Саме через регулювання фінансово-бю-
джетних відносин держава визначає пра-
вила й механізми формування основних 
засад бюджетної політики, а також здійс-
нює її реалізацію та оцінку ефективності.

Реформа місцевого самоврядування та 
територіальної влади в Україні (децентра-
лізація) передбачала: 

− адміністративно-територіальну реформу;
− фінансову реформу (внесення змін 

до Податкового та Бюджетного кодексів);
− секторальні реформи – освітня, 

медична, адміністративні послуги тощо.
Метою децентралізації було форму-

вання ефективного місцевого самовря-
дування та територіальної організації 
влади для створення і підтримки повно-
цінного життєвого середовища для грома-
дян, надання високоякісних та доступних 
публічних послуг, становлення інститутів 
прямого народовладдя, узгодження інте-
ресів держави та територіальних громад.

У зв’язку з цим в Україні вкрай необ-
хідно було реформувати національне 
бюджетне законодавство, визначити 
принципи і структуру нової бюджетної сис-
теми, сформувати нові підходи до форму-
вання правових засад організації бюджет-
ного процесу та здійснення прогресивних 
високоефективних бюджетних відносин 
між усіма його учасниками.

Результатом законодавчого забезпе-
чення впровадження реформи бюджетної 
децентралізації в Україні має стати підви-
щення ефективності управління публіч-
ними фінансами, вдосконалення органі-
заційної структури управління місцевими 
фінансами, диверсифікація находжень, 
збільшення доходів та оптимізація витрат 
місцевих бюджетів, моніторинг з боку 

мешканців громад та відкритість процесів 
прийняття рішень щодо формування міс-
цевих бюджетів.

В умовах військової агресії Російської 
Федерації проти України ефективність сис-
теми управління державними фінансами 
має важливе значення для забезпечення 
стабільності бюджетної системи, а також 
загальної фінансової безпеки та стійкого 
економічного зростання в післявоєнний 
період. Державні фінанси мають страте-
гічне значення для регулювання реаль-
ного сектору економіки та фінансового 
сектору, забезпечення розвитку регіонів, 
підтримки підприємницької діяльності, а їх 
потенціал є основою економічного та соці-
ального розвитку України. 

Еволюція бюджетної системи держави, 
формування її інститутів, механізмів функ-
ціонування об’єктивно та історично пов’я-
зані з розвитком ринкової економіки й 
демократизацією суспільства. Бюджет-
ний процес на місцевому рівні є складо-
вою планування і реалізації економічного 
потенціалу громади. Європейський досвід 
переконливо доводить, що існують ефек-
тивні, раціональні механізми та схеми 
управління місцевими бюджетами, при 
яких не лише підвищується рівень добро-
буту громадян, але й забезпечують участь 
кожного мешканця громади у вирішенні 
питань оптимального планування та ефек-
тивного виконання місцевих бюджетів. 

Ратифікація Україною Європейської 
хартії місцевого самоврядування стало 
підґрунтям для розроблення державної 
політики держави у сфері місцевого само-
врядування, яка спирається на інтереси 
жителів територіальних громад і передба-
чає децентралізацію влади – тобто пере-
дачу від органів державної виконавчої 
влади органам місцевого самоврядування 
значної частини повноважень, ресурсів та 
відповідальності відповідно до принципу 
субсидіарності [3].

Тому система управління державними 
фінансами, зокрема, управління бюджет-
ною системою, потребувала суттєвого удо-
сконалення з урахуванням необхідності 
зміцнення фінансово-бюджетного потен-
ціалу органів місцевого самоврядування. 
Розв’язати зазначену проблему лише за 
рахунок внесення окремих змін до бюджет-
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ного законодавства було вже неможливо. 
Україна потребувала нової архітектури 
бюджетної системи та запровадження 
нових економічних механізмів, які дали б 
змогу підвищити її ефективність [4].

Важливою умовою ефективності 
бюджетної політики є її законодавче, нор-
мативно-правове, організаційне та інфор-
маційне забезпечення. З метою актуаліза-
ції цього забезпечення було розроблено й 
прийнято низку законів і нормативно-пра-
вових актів, які кардинально змінили як 
структуру бюджетної системи, так і взає-
мозв’язки між її складовими (елементами).

Першим і успішним кроком у проведенні 
бюджетної реформи стало ухвалення 
2001 року Бюджетного кодексу України 
(БКУ), яким було врегульовано більшість 
процедурних відносин у бюджетному про-
цесі на різних рівнях, а також визнача-
лися принципи міжбюджетних відносин. 
До БКУ неодноразово вносилися зміни, які 
давали можливість враховувати ті новації, 
що генерувалися у ході розвитку України 
та проведення реформ.

Результатом прийняття БКУ стала мож-
ливість зробити бюджетну систему прозо-
рішою, логічнішою та обґрунтованішою. 
БКУ систематизував цілу низку інших 
законів та підзаконних актів, що, своєю 
чергою, дало можливість та унормувати 
найважливіші бюджетні питання та надати 
більшу свободу органам місцевого само-
врядування, зокрема:

− закріплено конкретні джерела напов-
нення дохідної частини місцевих бюджетів;

− розмежовано видатки державного й 
різник рівнів місцевих бюджетів виходячи 
із принципу субсидіарності, який полягає 
в наближенні надання державних послуг 
до їх безпосереднього споживача;

− чітко визначено систему міжбюджет-
них трансфертів, зокрема, встановлено 
їх види, сутність і мету надання, форми й 
механізми перерахування, тощо.

З метою посилення фінансової основи 
місцевих бюджетів та децентралізації 
бюджетних відносин в подальшому було 
розширено дохідну базу місцевих бюдже-
тів за рахунок передачі коштів, що раніше 
були частиною державного бюджету. Крім 
того, до доходів місцевих бюджетів, що 
не враховувались при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів, було відне-
сено плату за землю, надходження від 
адміністративних штрафів, плату за тор-
говий патент на здійснення деяких видів 
підприємницької діяльності, єдиний пода-
ток, податок на нерухомість. Для забезпе-
чення інвестиційного розвитку місцевих 
бюджетів було істотно розширено дже-
рела надходжень бюджету розвитку міс-
цевих бюджетів.

Бюджетна система, як адаптивний 
механізм у системі державного регулю-
вання, має спрямовуватися на забезпе-
чення адекватності регуляторних заходів 
внутрішнім і зовнішнім змінам економіч-
ного середовища з метою розвитку дер-
жави й регіонів, підвищення добробуту 
суспільства. Одним з механізмів підви-
щення ефективності фінансової системи 
та забезпечення адекватності регулю-
вання у відповідності до зовнішніх та 
внутрішніх умов функціонування в БКУ 
визначено програмно-цільовий метод 
складання та виконання місцевих бюдже-
тів. Статтею 20 зазначеного Кодексу були 
визначені особливі складові програм-
но-цільового методу (ПЦМ) у бюджетному 
процесі:

−  бюджетні програми;
− відповідальні виконавці бюджетних 

програм;
− паспорти бюджетних програм;
− результативні показники бюджетних 

програм тощо.
Відповідно було затверджено деталь-

ний порядок розроблення і реалізації 
бюджетних програм із застосуванням про-
грамно-цільового методу. 

Результатом стало запровадження про-
грамно-цільового методу на рівні всіх міс-
цевих бюджетів у розпорядженні КМУ від 
1 серпня 2013 р. № 774-р «Про Стратегію 
розвитку системи управління державними 
фінансами» [5].

До складових системи управління дер-
жавними фінансами, розвиток яких забез-
печувався відповідно до цієї Стратегії, 
серед інших, належали:

1) середньострокове бюджетне прогно-
зування; 

2) середньострокове бюджетне плану-
вання; 

3) програмно-цільовий метод; 
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4) стратегічне планування на рівні 
міністерств, інших головних розпорядни-
ків бюджетних коштів.

З іншого боку, складовими самої 
бюджетної системи, зокрема, є:

1) державний бюджет; 
2) місцеві бюджети різних рівнів; 
3) позабюджетні фонди;
4) фінанси державного корпоративного 

сектору. 
Метою Стратегії стало також забез-

печення розвитку програмно-цільового 
методу в бюджетному процесі, повно-
масштабного застосування програмно-ці-
льового методу під час планування та 
виконання бюджетів усіх рівнів. При 
цьому місцевим бюджетам було надано 
право переходити на ПЦМ у більш пізні 
терміни, ніж Державному бюджету. Так, 
на рівні місцевих бюджетів обов’язковість 
застосування ПЦМ була встановлена з 
2017 року, при цьому вже в 2011-2015 рр. 
почали затверджуватися нормативні доку-
менти, що регулювали цей процес, напри-
клад, накази Міністерства фінансів Укра-
їни «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів» [6], 
«Методичні рекомендації щодо здійснення 
оцінки ефективності бюджетних програм» 
[7] або «Про затвердження типових форм 
бюджетних запитів для формування міс-
цевих бюджетів» [8].

Середньостроковими завданнями Стра-
тегії були:

1) удосконалення форм казначейського 
обслуговування та програмного забезпе-
чення в частині обслуговування місцевих 
бюджетів за програмно-цільовим методом;

2) удосконалення нормативно-правової 
бази із запровадження програмно-цільо-
вого методу складення та виконання міс-
цевих бюджетів;

3) удосконалення методів та процедур 
складання і виконання місцевих бюджетів 
на основі програмно-цільового методу.

Для виконання цих завдань Стратегії 
передбачалося здійснення таких заходів:

1) розроблення нової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюдже-
тів (з перехідною таблицею до функціо-
нальної класифікації видатків та кредиту-
вання бюджету);

2) приведення форм окремих докумен-
тів (у тому числі форм казначейського 
обслуговування), які використовуються 
під час планування та виконання місце-
вих бюджетів, до формату, що дає змогу 
застосовувати програмно-цільовий метод 
на рівні місцевих бюджетів;

3) розробка та проведення дослідної 
експлуатації програмного забезпечення 
в частині розширення його функціональ-
ності під час запровадження програм-
но-цільового методу на рівні місцевих 
бюджетів;

4) запровадження програмного забез-
печення для обслуговування місцевих 
бюджетів з використанням програмно-ці-
льового методу;

5) оптимізація типових переліків 
бюджетних програм місцевих бюджетів 
[там же].

У квітні 2014 року Уряд схвалив ще 
один стратегічний документ - Концеп-
цію реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади 
[9]. Метою Концепції було визначення 
напрямів, механізмів і строків формування 
ефективного місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади для ство-
рення і підтримки повноцінного життєвого 
середовища для громадян, надання висо-
коякісних та доступних публічних послуг, 
становлення інститутів прямого наро-
довладдя, задоволення інтересів грома-
дян в усіх сферах життєдіяльності на від-
повідній території, узгодження інтересів 
держави та територіальних громад.

Завданнями реформи було проголо-
шено визначення обґрунтованої тери-
торіальної основи для діяльності орга-
нів місцевого самоврядування та органів 
виконавчої влади з метою забезпечення 
доступності та належної якості публічних 
послуг, що надаються такими органами та 
створення належних матеріальних, фінан-
сових та організаційних умов для забез-
печення виконання органами місцевого 
самоврядування власних і делегованих 
повноважень.

Реалізація Концепції була спрямована 
на досягнення наступних результатів:

1) посиленню правової, організаційної 
та матеріальної спроможності територі-
альних громад, органів місцевого само-
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врядування, провадженню їх діяльності 
з дотриманням принципів та положень 
Європейської хартії місцевого самовряду-
вання;

2) утворенню об’єднаних територіаль-
них громад, спроможних самостійно або 
через органи місцевого самоврядування 
вирішувати питання місцевого значення;

3) визначенню чітких меж кожної адмі-
ністративно-територіальної одиниці, 
забезпеченню повсюдності юрисдикції 
органів місцевого самоврядування на 
території відповідної адміністративно-те-
риторіальної одиниці та недопущенню 
наявності в межах території громади 
інших адміністративно-територіальних 
одиниць такого ж рівня.

План заходів щодо реалізації Концепції 
став законодавчим підґрунтям для доко-
рінної зміни системи влади та її терито-
ріальної основи на всіх рівнях. Законами 
України «Про співробітництво територі-
альних громад» [10], «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» 
[11] розпочато реформування держав-
но-управлінських відносин та адміністра-
тивно-територіального устрою України – 
власне, почався процес децентралізації. 
Закон «Про співробітництво територіаль-
них громад» створив механізм вирішення 
спільних проблем громад: утилізація та 
переробка сміття, розвиток спільної інф-
раструктури тощо. 

За нормами Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних 
громад» почали створюватися об’єднані 
територіальні громади (ОТГ, з 2020 року – 
територіальні громади (ТГ), які отриму-
вали нові владні повноваження в бага-
тьох сферах державного управління, що 
належали раніше до сфери управління 
державних органів влади на держав-
ному, обласному або районному рівнях. 
Цей Закон України врегульовував відно-
сини, що виникають у процесі добровіль-
ного об’єднання територіальних громад 
сіл, селищ, міст, а також добровільного 
приєднання до об’єднаних територіаль-
них громад і дав змогу почати формувати 
спроможний базовий рівень місцевого 
самоврядування. Цим Законом також 
визначалось, що держава здійснює фінан-
сову підтримку добровільного об’єднання 

територіальних громад сіл, селищ, міст та 
приєднання до об’єднаних територіаль-
них громад шляхом надання об’єднаній 
територіальній громаді коштів у вигляді 
субвенцій на формування відповідної інф-
раструктури згідно з планом соціально-е-
кономічного розвитку такої територіаль-
ної громади. Загальний обсяг фінансової 
підтримки розподілявся між бюджетами 
об’єднаних територіальних громад пропо-
рційно до площі об’єднаної територіальної 
громади та кількості сільського населення 
у такій територіальній громаді з рівною 
вагою обох цих факторів.

Державна підтримка регіонального роз-
витку та розвитку інфраструктури гро-
мад за час реформи зросла у 41,5 разів: 
з 0,5 млрд. в 2014 до 20,75 млрд грн у 
2019 році. За рахунок цієї підтримки в 
регіонах та громадах було реалізовано у 
2015-2019 роках більше 12 тисяч проєктів. 

А загалом у результаті реформи бюджет-
ної децентралізації, в Україні станом на 
01.01.2022 р. налічується 1950 місцевих 
бюджетів, з яких 1469 – бюджети терито-
ріальних громад, які з початку 2021 року 
мають прямі взаємовідносини з державним 
бюджетом і є незалежними [12]. В таблиці 
1 подано їх класифікацію за типами. 

Наступними кроками стало внесення 
змін до Бюджетного кодексу України та 
Податкового кодексу України (ПКУ). Саме 
змінами до БКУ і ПКУ розпочато реформи 
фінансової системи – фінансову децентра-
лізацію. Головним досягненням бюджетної 
та податкової реформ стало розширення 
дохідного потенціалу місцевих бюджетів, 
створення можливостей для самостійного 
пошуку джерел зміцнення фінансової 
бази, забезпечення ефективного й зба-
лансованого розвитку відповідних терито-
рій. Зазнав істотних змін механізм розпо-
ділу податкових надходжень до бюджетів 
різних рівнів за новою редакцією Бюджет-
ного кодексу України. Реалізація запро-
понованих у ньому заходів дало змогу 
зміцнити дохідну базу місцевих бюдже-
тів, активізувати роботу місцевих органів 
стосовно мобілізації джерел надходжень 
і уникати невмотивованих рішень щодо 
формування трансфертів. 

Так, було прийнято Закон України від 
28.12.2014 № 79-VIII «Про внесення 
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змін до Бюджетного кодексу України 
щодо реформи міжбюджетних відносин» 
[14], яким передбачалося врегулювати 
бюджетні правовідносини, пов’язані з 
впровадженням нової моделі фінансо-
вого забезпечення місцевих бюджетів та 
міжбюджетних відносин, удосконаленням 
казначейського обслуговування бюджет-
них коштів, посиленням відповідально-
сті головних розпорядників бюджетних 
коштів, функціонуванням бюджетної сис-
теми України в особливий період. В його 
основі лежать позитивні здобутки бюджет-
них реформ в зарубіжних країнах, зокрема 
Польщі та Німеччині, щодо фінансо-
вого забезпечення соціально-культурної 
сфери, побудови трансферної політики, 
організації міжбюджетних відносин та 
механізмів бюджетного вирівнювання і на 
їх основі розроблено нову модель фінан-
сового забезпечення місцевих бюджетів та 
міжбюджетних відносин. Таким чином від-
бувся перерозподіл завдань, повноважень 
і ресурсів на національному, регіональ-
ному та місцевому рівнях, підвищилася 
фінансова самостійність місцевих бюдже-
тів, зміцнилася матеріальна та фінансова 
основа місцевого самоврядування. 

З метою збільшення надходжень до 
бюджетів територіальних громад та фор-
мування фінансової бази місцевого само-
врядування було прийнято Закони України 
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо зарахування окремих адмі-
ністративних зборів до місцевих бюдже-
тів» [15], «Про внесення змін до Бюджет-
ного кодексу України щодо особливостей 
формування та виконання бюджетів об’єд-

наних територіальних громад» та «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів 
України щодо податкової реформи» [16]. 
Завдяки цим змінам відбулася фінансова 
децентралізація - місцеві бюджети зросли 
на 206,4 млрд. грн.; з 68,6 млрд. грн. в 
2014році до 275 млрд. грн. в 2019 році.

Такі удосконалення бюджетного зако-
нодавства дали можливість забезпечити 
стабільність функціонування бюджетної 
системи України. А прийняття пакету зако-
нів щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування в сфері бюдже-
тування та оптимізації надання публічних 
послуг дозволило делегувати органам 
місцевого самоврядування відповідного 
рівня надання базових адміністративних 
послуг: реєстрацію місця проживання, 
видачу паспортних документів, державну 
реєстрацію юридичних та фізичних осіб, 
підприємців, об’єднань громадян, реє-
страцію актів цивільного стану, речових 
прав, вирішення земельних питань тощо.

Законом України від 20.12.2016  
№ 1789-VIII «Про внесення змін до Бюджет-
ного кодексу України» було удосконалено 
процедури та механізми здійснення витрат 
державного та місцевих бюджетів, а саме:

− передбачати державний фонд регіо-
нального розвитку як у загальному, так і у 
спеціальному фонді державного бюджету;

− унормувати передачу фінансового 
забезпечення видаткових повноважень з 
місцевих бюджетів;

− уточнити граничний термін затвер-
дження місцевих бюджетів – 25 грудня 
року, що передує плановому;

Таблиця 1
Місцеві бюджети України станом на 01.01.2022 року [13]

Типи місцевих бюджетів Всього місцевих 
бюджетів

з них мають взаємовідносини 
з державним бюджетом

бюджети міст  
республіканського \ обласного значення 13 1

районні бюджети 136 119
бюджети об'єднаних  

територіальних громад 1469 1438

бюджети районів  
у містах обласного значення 35 0

бюджети міст районного значення 5 0
бюджети селищ міського типу 38 0

бюджети сільрад (сіл) 229 0
Разом 1950 1582
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− уточнити повноваження Міністерства 
фінансів України з контролю за дотриман-
ням бюджетного законодавства в частині 
моніторингу пенсій, допомог, пільг, субси-
дій, інших соціальних виплат.

Також слід відзначити, що велика увага 
приділялася раніше і приділяється зараз 
завданням у сфері забезпечення вільного 
доступу та інформаційної відкритості у 
сфері використання публічних коштів.

Так, з метою виконання завдань Страте-
гії щодо забезпечення відкритості у сфері 
використання публічних коштів платників 
податків України, які витрачаються роз-
порядниками коштів державного і місце-
вого бюджетів, суб’єктами господарю-
вання державної і комунальної власності 
було розроблено та прийнято 11 лютого 
2015 року Закон України «Про відкритість 
використання публічних коштів» [17]. 
Зокрема, Закон поширюється на відно-
сини, пов’язані з підготовкою і оприлюд-
ненням розпорядниками та одержувачами 
коштів державного і місцевих бюджетів, 
інформації про заплановане і фактичне 
використання публічних коштів. Відпо-
відно до цього Закону в 2018 році було 
розроблено Єдиний веб-портал вико-
ристання публічних коштів (Платформа 
Є-data) — офіційний державний інформа-
ційний ресурс у мережі Інтернет, на якому 
оприлюднюється дана інформація. Доступ 
до інформації про використання публіч-
них коштів, оприлюдненої на веб-порталі, 
є вільним та безоплатним.

З метою удосконалення системи управ-
ління фінансами та дальшої цифровізації 
(диджиталізації) державного управління 
було розроблено Стратегію реформування 
системи управління державними фінан-
сами на 2022-2025 роки [18] та Стратегію 
здійснення цифрового розвитку, цифро-
вих трансформацій і цифровізації системи 
управління державними фінансами до 
2025 року [19].

Метою реалізації першого документу є 
побудова сучасної, стійкої та ефективної 
системи управління державними фінан-
сами, спрямованої на забезпечення збе-
реження фінансової стабільності держави 
та створення умов для сталого зростання 
соціально-інклюзивної економіки через 
підвищення результативності мобілізації 

та витрачання державних коштів. Резуль-
татом її реалізації повинна стати більш 
ефективна система управління держав-
ними фінансами, яка разом з реформо-
ваною системою державного управління 
сприятиме сталому соціально-економіч-
ному розвитку держави, конкурентоспро-
можності економіки та динамічній інтегра-
ції України в міжнародні ринки, зокрема в 
спільний ринок держав - членів ЄС.

Метою реалізації другого документу є 
побудова сучасної та ефективної системи 
управління інформаційними технологіями 
для забезпечення підтримки і подаль-
шого цифрового розвитку ефективної та 
прозорої системи управління державними 
фінансами. Результатом реалізації цієї 
Стратегії повинне стати запровадження 
Єдиної інформаційно-телекомунікаційної 
системи управління державними фінан-
сами, побудованої на інтероперабельно-
сті електронних інформаційних ресурсів з 
одночасним комплексним захистом інфор-
мації, дотриманням технологічної неза-
лежності і забезпеченням обміну інформа-
цією в режимі реального часу.

Виконання завдань і заходів, що запла-
новані до виконання цими стратегічними 
документами, дасть можливість більш 
результативно реформувати систему 
управління фінансами на всіх рівнях, 
пришвидшить фінансові процеси, дасть 
можливість державі оцінювати ефектив-
ність використання бюджетних коштів, а 
територіальним громадам – планувати їх 
використання відповідно до своїх страте-
гій та прогнозних показників розвитку.

Висновки та перспективи дальших 
досліджень. Формування та виконання 
місцевих бюджетів визначає ступінь ефек-
тивності здійснення місцевим самовря-
дуванням покладених на них функцій і 
повноважень та впливає на стан соці-
ально-економічного розвитку як окремих 
адміністративно-територіальних одиниць, 
так і сталого розвитку держави в цілому. 
Підґрунтям проведення якісних змін у 
бюджетній системі стало розроблення 
та прийняття стратегічних документів та 
актуалізація нормативно-правового забез-
печення реалізації задекларованих цілей. 
Удосконалення системи управління фінан-
сами (враховуючи особливості бюджетів 
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різних рівнів) є запорукою поступального 
розвитку бюджетної системи України з 
метою її гармонізації з міжнародними та 
європейськими стандартами управління 
публічними коштами та наближення прак-
тики національного бюджетування до 
передового зарубіжного досвіду.

Зважаючи на те, що у червні 2022 року 
Україна здобула статус кандидата на 
вступ до Європейського Союзу, сучасний 
етап потребує подальшої модернізації сис-
теми публічного управління, трансфор-
мування національної економіки шляхом 
підтримки стійкого економічного розвитку 
регіонів з метою реалізації суспільного та 
економічного потенціалу держави. Зро-
бити це можна шляхом дальшого удоско-
налення системи управління фінансами 
та ширшого застосування механізмів та 
інструментів цифровізації (диджиталізації) 
до управлінських процесів у фінансовій 
сфері. Це стане напрямком наших майбут-
ніх досліджень.
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Barych-Tinovska L., Durman O. Evolution of budget legislation in the process  
of decentralization reform in Ukraine

Abstract. As a sovereign, independent state and a subject of international law, Ukraine has 
chosen the path of integration into the European Community, gradual entry into European 
institutions and full membership in the European Union. The process of economic integration 
requires the development, adoption and adaptation of domestic legislation that would meet 
the uniform standards and norms of the European Union.

The article analyzes the evolution of the public finance management system in the context 
of public finance reform and financial decentralization, its goals and objectives.

Monitoring of legislative and regulatory support for financial system management processes 
at various levels (including state, regional, district and local budgets (budgets of territorial 
communities) was carried out). Emphasis was placed on norms that allowed for simplifying 
inter-budgetary relations regarding the transfer of necessary resources and power to local 
budgets for the implementation of tasks and functions of local self-government.

It is noted that the Institute for Regulation of Budget Relations together with the Institute 
for Regulation of Economic Relations are among the most important socio-economic 
institutions. It is through the regulation of financial and budgetary relations that the state 
determines the rules and mechanisms for the formation of the basic principles of budgetary 
policy, as well as implements it and evaluates its effectiveness.

It is also indicated that along with improving the processes and procedures by which the 
financial system is managed, it is necessary to increase the transparency of these processes. 
This can be done through the widespread use of digitization of management processes in 
the financial sphere, including through the functioning of portals with open financial data 
(E-data). This will allow more efficient use of budget funds, increase the transparency of 
financial procedures and increase the trust of citizens (residents of territorial communities) 
in the authorities and local self-government. It will also make it possible to more quickly 
harmonize the domestic processes of the financial sphere to the standards introduced in the 
European Union, which Ukraine became a candidate for membership in June 2022.

Key words: state finances, public finances, budget system, financial management 
system, legislative and regulatory support, budget decentralization, local budgets, territorial 
communities.
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 завідувач кафедри спортивної медицини та здоров’я людини 
Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ 
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЩОДО ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В ПЕРІОД 
ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

З’ясовано, що громадське здоров’я це важливий суспільний феномен, а тому органи 
державної влади повинні здійснювати системну діяльність щодо збільшення чисельності 
здорових громадян з метою соціально-економічного росту. Адже саме державна соці-
ально-гуманітарна політика має створювати можливості для забезпечення соціально 
вразливих груп населення. Досягнення ефективних показників державної політики 
неможливе без комплексного підходу та встановлення пріоритетів, вирішення конкрет-
них завдань, що охоплюють усі фактори, котрі визначають рівень громадського здо-
ров’я і визначення відповідальності за досягнення поставленої мети. 

 Проаналізовано, що доповіді ВООЗ про стан громадського здоров'я містять основи 
формування перспективного курсу на суспільне благополуччя, виходячи з цільових орі-
єнтирів, обґрунтування добробуту та його безпосереднього зв'язку з базисом громад-
ського здоров'я. Соціально-економічний розвиток повинен бути заснований на підтримці 
здорових екосистем, соціальної справедливості, ефективному поєднанні з соціальною 
справедливістю як способу вираження широких очікувань суспільства. Зрештою, всі 
трансформації в системі громадського здоров'я повинні відповідати соціальному балансу 
в будь-якому суспільстві, що забезпечує соціальну справедливість.

Вивчено, що феномен громадського здоров'я уособлює сукупність заходів політич-
ного, економічного, правового, соціального, культурного, наукового, медичного, сані-
тарно-гігієнічного характеру, спрямованих на збереження та зміцнення фізичного та 
психічного здоров'я. Ця система виходить далеко за межі рамок безпосередньо охорони 
здоров'я, як одної із найважливіших галузей, вона є ширшою та більш наближеною до 
суспільства. Метою громадського здоров'я є створення необхідних умов для збереження 
та покращення здоров'я громадян та для ведення ними здорового способу життя. Фак-
тично, це все те, що створює систему життєзабезпечення населення в кожному кон-
кретному місці проживання людей за критерієм здоров'я.

Обґрунтовано, що на сучасному етапі інвестування у галузь охорони здоров'я про-
глядається боротьба із наслідками, оскільки причини незадовільного благополуччя обу-
мовлені дефектами в системі охорони здоров'я. Якщо поглянути на це з позиції відда-
леної перспективи, то стане зрозуміло, що систематичне нарощування фінансування та 
зміцнення матеріальної бази лише безпосередньо галузі охорони здоров'я є соціаль-
но-економічною утопією. Основні підстави негараздів у здоров'ї громадян спостеріга-
ються поза галуззю охорони здоров'я, яка переважно характерна наслідками. 

Доведено необхідність актуалізації громадського здоров'я, вкладення коштів у ство-
рення необхідних умов ведення мотивованими і підготовленими громадянами здоро-
вого життя. Громадське здоров'я не лише виходить за межі лише медичних аспектів, а 
відображає ключові соціальні цінності суспільства, відповідає уявленням про суспільне 
благополуччя. Завдання державної соціально-гуманітарної політики полягає у зни-
женні захворюваності, на що система охорона здоров'я має мінімальний вплив. А тому 
необхідно нарощувати збереження життєвого потенціалу та ефективність результатів 
надання медичної допомоги населенню. 

Ключові слова: громадське здоров’я, державна соціально-гуманітарна політика, 
суспільне благополуччя, соціально-економічний розвиток, стратегія.
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Постановка проблеми. Стратегія 
економічного розвитку є основою для 
оцінки потреб у фінансуванні необхід-
них інвестицій та витрат, оцінки витрат 
за ключовими стратегічними цілями. Сьо-
годні необхідні інвестиції для викорінення 
крайньої бідності, необхідні витрати на 
фінансування для досягнення загального 
охоплення послугами охорони здоров'я, 
для реалізації заходів соціального захисту 
для всіх [14]. Для цього необхідно мак-
симально повно та з найбільшою відда-
чею використовувати виділені ресурси з 
урахуванням пріоритетів, обираючи для 
цього найбільш раціональні, з позиції гро-
мадян форми та методи організації роботи. 
Неефективний розвиток громадського 
здоров'я, загальний дефіцит та диспро-
порції фінансового та матеріально-техніч-
ного забезпечення спричиняє недостатні 
обсяги наданої населенню окремих видів 
медичної допомоги та низький рівень її 
доступності.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. За численними висновками сучас-
них дослідників галузь охорони здоров'я 
сьогодні є в першу чергу складовою еко-
номічної системи, однак це не повністю 
відповідає дійсності, оскільки фінанси 
є головним і визначальним фактором і в 
результаті мають формуватися ринкові 
відносини, які не притаманні охороні здо-
ров'я [2]. Тим часом, розроблені стандарти 
надання медичної допомоги носять, голов-
ним чином, соціально-економічний харак-
тер. Будь-які трансформації та реформи у 
сфері державної соціально-гуманітарної 
політики завжди можуть мати зворотний 
бік і тому вимагають ретельної підготовки 
з оцінкою можливих наслідків прийнятих 
рішень [16]. До феномену громадського 
здоров'я слід підходити з позиції якості та, 
особливо, наближеності, безкоштовності, 
можливості доступу, а не з позиції їх соці-
ально-економічної обумовленості.

Мета статті полягає в обґрунтуванні 
формування та реалізації державної соці-
ально-гуманітарної політики щодо гро-
мадського здоров’я в період трансформа-
ції стратегії економічного розвитку.

Виклад основного матеріалу. З огляду 
на трансформацію державної політики охо-
рони здоров'я сьогодні зростає обсяг ринку 

платних медичних послуг, а визначити 
реальний обсяг платних послуг досить 
складно через відсутність офіційної інфор-
мації з тіньового сектору [4]. У той же час, 
не можна не помітити наявну виражену 
диспропорцію між інтенсивним розвитком 
сучасних методів діагностики та лікування 
в окремих клініках і в цілому системою 
організації галузі охорони здоров'я, що не 
дозволяє повною мірою реалізувати дер-
жавну соціально-гуманітарну політику. 

Слід нагадати позицію ВООЗ щодо 
необхідності загальної доступності, а саме 
гарантований доступ всіх людей до про-
філактичної, лікувальної та відновлюваль-
ної медичної допомоги, якої вони потре-
бують, при рівні якості, що забезпечує їх 
ефективність, і за умови, що отримання 
медичної допомоги не ставить людину у 
фінансові труднощі [12]. Звідси випливає, 
що пріоритети державної соціально-гума-
нітарної політики мають бути переглянуті 
за участю представників громадянського 
суспільства, що дозволить реалізувати 
необхідність наближення системи до гро-
мадянина. 

Для прискорення економічного 
зростання країнам необхідно збільшувати 
накопичення та інвестиції з державних 
та приватних, внутрішніх та міжнарод-
них джерел. Цільові показники річного 
зростання ВВП вимагають величезних 
інвестицій, потреби у витратах також 
нерозривно пов'язані з багатьма іншими 
цілями економічного розвитку. Незважа-
ючи на зусилля, що докладаються, а сьо-
годні, як і раніше, зберігаються серйозні 
проблеми, які можуть перешкоджати 
досягненню поставлених цілей щодо гро-
мадського здоров'я [6]. Викликає стурбо-
ваність обставина, що додаткові кошти на 
громадське здоров'я, які виділяються, або 
витрачаються не за призначенням, або 
використовуються не ефективно. 

Сценарії зростання інвестицій є уза-
гальнюючим критерієм і відображають 
витрати, необхідні для досягнення постав-
лених цілей. Таким чином, у державній 
соціально-гуманітарній політиці необхідно 
звертати увагу на ефективність витрат та 
розподілу доходів. Витрати повинні бути 
збільшені в кілька разів у порівнянні з 
поточним рівнем наявних ресурсів, тому 
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необхідно зміцнити бюджетний потен-
ціал, мобілізацію ресурсів та підвищити 
ефективність державних витрат [10]. 
Окрім цього, потрібно звернути увагу на 
той факт, що приватний медичний бізнес 
безперервно вдосконалюється і покращу-
ється, хоч і замінити собою масову дер-
жавну систему охорони здоров'я не може 
і не повинен. 

Усі програми громадського здоров’я 
сьогодні не повністю орієнтовані на вирі-
шення питань організації медичної допо-
моги, на пацієнтів і поліпшення їх здо-
ров'я, а тільки на зміцнення матеріальної 
бази самих медичних установ. Сьогодні до 
певної міри виникає конфлікт між доступ-
ністю медичної допомоги та її якістю, 
допомога може бути доступною, але не 
дуже якісною або недоступною, але якіс-
ною. Зважаючи на все, державна соціаль-
но-гуманітарна політика проводить опти-
мізацію медичних установ та їх сучасне 
оснащення при зростанні фінансування, 
хоча насправді підвищення доступності 
має здійснюватися, виходячи з раціональ-
ної організації медичної допомоги [17]. 

Медична допомога загального типу має 
бути максимально доступною та наближе-
ною до населення за достатнього для неї 
рівня якості, а спеціалізована допомога 
має забезпечувати високий рівень якості, 
бо має справу з складнішими випадками. 
Часто оптимізація та реструктуризація 
лише передбачає скорочення витрат не 
завжди обґрунтованих і не завжди безбо-
лісних для громадян. Програми громад-
ського здоров’я включають досить багато 
різнопланових напрямів, але розвивати 
все одночасно не дозволяють собі навіть 
заможні країни. 

Найголовнішим ризиком зазначених 
програм може бути те, що її фінансу-
вання, у тому числі збільшення оплати 
праці медичних працівників, витрати на 
високотехнологічну медичну допомогу 
та інші статті, передбачається за раху-
нок збільшення надходжень коштів з 
бюджетних коштів. Разом з тим, більшість 
з бюджетів держав сьогодні дефіцитні та 
не можуть забезпечити навіть існуючі сьо-
годні витрати на територіальні програми 
соціальних гарантій [1]. Сьогодні повинні 
ефективно реалізуватися програми гро-

мадського здоров'я, націлені на конкретні 
й важливі для кожної країни результати і 
пріоритети. 

Розвивати громадське здоров'я не озна-
чає, що здоров'я громадян одразу буде 
покращуватися, хоча і сама система охо-
рони здоров'я вимагає особливої уваги та 
обґрунтованих трансформацій у напрямку 
наближення до її перспективної органі-
заційної моделі. За нинішньої організації 
системи громадського здоров'я медичні 
установи неспроможні пролікувати всіх, 
кому необхідна медична допомога, що вже 
говорити про інших, додатково виявлених 
під час оглядів [15]. Система управління у 
галузі охорони здоров'я будь-якого рівня 
мають не просто формально отримати 
за домовленістю відповідний сертифікат 
керівника, як це нерідко має місце, а про-
йти повноцінний курс навчання з громад-
ського здоров'я. 

Сьогодні директорату лікарень, які вва-
жаються менеджерами в галузі охорони 
здоров'я, важко орієнтуватися в орга-
нізації системи громадського здоров'я, 
оскільки це є принципово інша сфера 
діяльності. Це призводить до зростання 
незадоволеності громадян доступністю, 
якістю медичної допомоги, а також став-
ленням до них з боку медперсоналу, гро-
мадське здоров'я втрачає свій соціальний 
характер, а медицина властиву їй гуманіс-
тичну спрямованість.

Податки, внески, збори, залучені кошти 
та облігаційні випуски залишаться важ-
ливими джерелами додаткового фінансу-
вання [3]. 

Однак, доведеться, як і раніше, покла-
датися на зовнішнє фінансування для 
досягнення навіть основних цілей еконо-
мічного розвитку, включаючи структурну 
трансформацію. Таким чином, міжнародне 
співтовариство покликане відіграти важ-
ливу роль у пошуку засобів мобілізації 
міжнародного фінансування для сталого 
розвитку, яке не лише задовольнить їхні 
фінансові потреби, а й дозволить прове-
сти структурну трансформацію своєї еко-
номіки. Нинішні механізми внутрішньої та 
зовнішньої державної політики не допо-
могли більшості країн подолати основні 
проблеми економічного розвитку, з якими 
вони зустрічаються. 
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Виникає відчуття невідкладності вирі-
шення проблеми відсталості, а тепер 
існує можливість знову і знову зосередити 
увагу, як забезпечити стійку трансформа-
цію реальностей економічного розвитку 
[11]. Відновлення та зміцнення держав-
но-приватного партнерства з метою роз-
витку невіддільне від нагальної необхідно-
сті підтвердити важливість економічного 
розвитку та їх міжнародної підтримки як 
глобальних пріоритетів. Саме в останні 
роки у зв'язку з наростаючою комерціа-
лізацією охорони здоров'я різко знизився 
рівень лікарського гуманізму, медичної 
етики, якості допомоги, що також стосу-
ється проблем лікарняних кадрів. 

Концепція громадського здоров'я не 
припускає приватизації галузі охорони здо-
ров'я, обґрунтовуючи це тим, що більша 
частина громадян, крім заможних, внаслі-
док недоступності ставатиме все менш здо-
ровою. Поки що у громадському суспільстві 
та в медичному середовищі не склалося 
усвідомлення того, що основу громадського 
здоров'я становить лише сама галузь, а 
система «пацієнт-лікар», адже все інше це 
надбудова, завдання якої полягає в забез-
печенні роботи базису [5]. На сучасному 
етапі низькі зарплати лікарів у поєднанні 
з труднощами професійного зростання та 
підвищеним тиском адміністрації часто при-
зводять до міграції лікарів за кордон. 

Ринкова складова галузі охорони здо-
ров'я є логічним продовженням системи 
медичного страхування, яка показала 
свою низьку ефективність, безперспек-
тивність із надзвичайно слабким впливом 
на задоволеність пацієнтів та їх здоров'я. 
Престижність здоров’я залежить не так 
від зайнятих у цій професії, як від ступеня 
розвитку суспільної свідомості, від пра-
вильного розуміння суспільних цінностей, 
від державної політики. Держава є гаран-
том соціального захисту в пріоритетності 
громадського здоров'я у громадян, а тому 
для забезпечення державних гарантій 
надання медичної допомоги кожному гро-
мадянину потрібно, щоб держава реалі-
зовувала функції замовника необхідних 
обсягів медичної допомоги за видами та 
формами її надання [13].

Зрештою, у взаємозалежній глобальній 
економіці міжнародна підтримка структур-

них перетворень – це інвестиції в системну 
стійкість, оскільки будь-які успіхи в галузі 
економічного розвитку відображатимуть 
глобальну стійкість. Сприяння структур-
ної трансформації на основі нарощування 
виробничого потенціалу залишається єди-
ним найбільш життєздатним шляхом все-
осяжного та сталого розвитку. Здійснення 
короткострокових надзвичайних заходів 
має здійснюватися з урахуванням дов-
гострокових цілей та створювати стимул 
для їх досягнення [11]. Формування гро-
мадського здоров'я має залучати значні 
додаткові ресурси в галузь охорони здо-
ров'я, включати принципи ринкової еко-
номіки та соціально-гуманітарні важелі 
управління галуззю. 

З метою досягнення максимально мож-
ливого рівня громадського здоров'я з 
координованим використанням усіх ресур-
сів необхідне формування системи, що 
об'єднує всі медичні служби та організа-
ції, незалежно від форми їхньої власності 
та відомчої належності й працює в рамках 
державного, експертного та громадського 
контролю [9]. Основою реалізації права 
кожного громадянина на охорону здоров'я 
є отримання медичної допомоги, яке нада-
ється у державних та комунальних уста-
новах, а також може надаватися у медич-
них організаціях недержавного сегменту. 

Стратегічний розвиток громадського 
здоров'я на сучасному етапі має врахову-
вати весь спектр взаємовідносин держав-
ного та недержавного сегментів галузі. 
Особливу увагу необхідно приділяти 
розвитку добровільного медичного стра-
хування, оскільки це дозволить не стри-
мувати розвиток інноваційних медичних 
технологій, а активно впроваджувати їх у 
соціальну практику, залучаючи до системи 
додаткові ресурси. На сучасному етапі 
важливо, щоб під час формування базису 
громадського здоров’я з використанням 
усіх наявних потужностей галузі охорони 
здоров'я зберігалося чітке розмежування 
державної та ринкової медицини [7]. 

Висновки і пропозиції. Сьогодні 
необхідно удосконалення системи контр-
олю з боку держави за діяльністю всіх 
учасників системи громадського здоров'я 
щодо доступності, своєчасності, якості 
та безпеки надання медичних послуг. 
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Уся концепція громадського здоров'я має 
ґрунтуватися на відкритому діалозі з гро-
мадянським суспільством, професійними 
та медичними некомерційними організа-
ціями. Реалізація стратегії розвитку гро-
мадського здоров'я на довгостроковий 
період шляхом створення ефективної дер-
жавної соціально-гуманітарної політики 
забезпечить повноцінну реалізацію прав 
громадян. Інноваційний розвиток громад-
ського здоров'я, широке впровадження 
індивідуальних профілактичних програм, 
підвищення мотивації та особистої відпо-
відальності пацієнтів за стан свого здо-
ров'я сприяють розширенню формування 
та реалізації державної соціально-гумані-
тарної політики.
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Budzyn V. Formation and implementation of the state social and humanitarian 
policy regarding public health during the period of transformation of the economic 
development strategy

It was analyzed that public health is the most important public resource, and therefore 
the state authorities should be interested in increasing the number of healthy citizens from 
the standpoint of socio-economic growth. After all, it is the state authorities that are able to 
build, restore, protect and create opportunities for the maintenance of socially vulnerable 
population groups. Achieving effective indicators is impossible without a comprehensive 
approach and setting priorities, solving specific tasks covering all factors that determine the 
level of public health and determining responsibility for achieving the set goal.

 It has been found that the WHO reports on the state of public health contain the 
foundations for the formation of a prospective course for public well-being, based on target 
orientations, justification of well-being and its direct connection with the foundations of public 
health. Socio-economic development is based on the maintenance of healthy ecosystems, 
social justice, effective in combination with social justice as a way of expressing the broad 
expectations of society. After all, all transformations in the public health system must 
correspond to the system of social balance in any society, which ensures social justice.

It has been studied that public health represents a set of measures of a political, economic, 
legal, social, cultural, scientific, medical, sanitary and hygienic nature aimed at preserving 
and strengthening physical and mental health. This system goes far beyond the scope of 
direct health care, as one of the most important sectors, it is wider and closer to society. The 
purpose of public health is to create the necessary conditions for preserving and improving 
the health of the population and for them to lead a healthy lifestyle, in fact, this is all that 
creates a system of life support for the population in each specific place of residence of 
people according to the criterion of health.

It is substantiated that at the current stage, investing in traditional health care means 
fighting the consequences, since the causes of health are caused by defects in the health care 
system. If you look at it from a distant perspective, it will become clear that the systematic 
increase of funding and strengthening of the material base of the healthcare industry in 
any country is a socio-economic utopia. The main problems in the health of citizens occur 
outside the traditional health care system, which mainly deals with the consequences.

The need for gradual strengthening of public health, investment in creating the necessary 
conditions for leading a healthy life by motivated and prepared citizens has been proven. 
Public health not only goes beyond medical aspects, but reflects the key social values   of 
society, that is, it corresponds to ideas about well-being. The task of the public is to reduce 
morbidity and mortality, on which the health care system has minimal influence, instead 
of such indicators as the preservation of life potential, the number of cured patients and, 
in general, the results of treatment and the results of providing medical assistance to the 
population.

Key words: public health, state social and humanitarian policy, public welfare,  
socio-economic development, strategy.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ 
СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ КИТАЮ ПІД ВПЛИВОМ 
КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОГЛЯДІВ НА «ГІБРИДНУ» ВІЙНУ

Стаття присвячена імплементації сучасному Китаї концептуальних поглядів на некон-
венційну (гібридну) війну в розбудову управлінських механізмів сектору безпеки і обо-
рони. Зокрема, розглядається концепція «війни без кордонів», спрямована на вико-
ристання множинних ударів воєнного та невоєнного характеру. Розробники концепції 
вважають, що в умовах глобалізації та розвитку інформаційних технологій пріори-
тетними стають послаблення військової потужності наддержав шляхом комплексного 
(всеосяжного) застосування нетрадиційних засобів (включаючи маніпуляції фінансо-
во-банківською системою, інформаційно-медійні важелі та просування дезінформації, 
кібернетичну «хакерську» війну, міську партизанську війну і терор, контроль над при-
родними ресурсами тощо). 

Висвітлюється підготовка КНР до «дистанційних» війн шостого покоління з підвищен-
ням ваги властивої для неконвенційної війни розвідувальної та інформаційно-кібернетич-
ної компонент. Модернізація збройних сил на основі динамічного й науково-технічного 
зростання розглядається адміністрацією КНР як важлива складова соціально-економіч-
ного розвитку, перехід національної військової сили з рівня регіональної оборони на 
щабель захисту національних інтересів на глобальному рівні. 

Зазначається, що стрімкий індустріально-технологічний ривок Китаю супроводжу-
ється науково-аналітичним осмисленням новітніх системних загроз й комплексними 
заходами із забезпечення безпеки пріоритетних «мішеней» для застосування традицій-
них вже знарядь гібридної війни – інформаційно-психологічної, організаційної, когні-
тивної та ментально-психологічної зброї. Звертається увага на те, що Китай енергійно 
освоює арсенал «м’якої сили», концептуальну основу якої становлять ключові категорії 
національного типу стратегічної думки. Інтеграція країни у систему світових міжнарод-
них відносин відбувається на підґрунті самобутніх комунікативних стратегій, основа-
них на товщі традиційних культурних цінностей ханьської цивілізації. Одночасно Пекін 
вживає комплекс заходів, спрямованих на підвищення інформаційної безпеки країни, 
підготовку до масштабної інформаційно-психологічної війни. 

Ключові слова: публічне управління, військове управління, безпека, гібридна кон-
фліктність, збройні сили, спецслужби.

Постановка проблеми. Сучасна 
Китайська Народна Республіка (КНР) 
стрімко перетворюється у світового інно-
ваційного лідера, утримує передові 

позиції із цифрової трансформації, тер-
моядерної енергетики, розвитку електро-
технічної галузі, експорту продукції маши-
нобудування, нафтопереробки та обсягів  
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торгівлі тощо [1, с. 28-30]. Пленум ЦК Ком-
партії Китаю (листопад 2021 р.), висунув 
стратегічні настанови щодо подальшого 
розвитку моделі «соціалізму з китайської 
специфікою нової епохи», збереження 
«квінтесенції національної культури та 
китайського духу», «революційної пере-
будови» сектору безпеки і оборони дер-
жави. Керівництвом Компартії Китаю (КПК) 
висунуто завдання «завершення соціаліс-
тичної модернізації» до 2035 р., досяг-
нення ролі світового лідера до 2050 р. [2]. 
Нині КНР вживає комплексних заходів із 
модернізації власного сектору безпеки і 
оборони, пристосовуючи його управлін-
ські механізми до реалій війн «шостого 
покоління» (неконтактних, дистанційних, 
високотехнологічних) та новітньої моделі 
конфліктності неконвенційного («гібрид-
ного») типу з їх радикальним зміщенням 
пріоритетів на користь невоєнних та аси-
метричних стратегій й методів.

Зауважимо, що Стратегія воєнної без-
пеки України «Воєнна безпека – всеохо-
плююча оборона» (25 березня 2021 р.) 
пропонує визначення гібридної війни як 
«комбінації різноманітних дій щодо при-
хованого застосування регулярних військ 
(сил), незаконних збройних формувань і 
терористичних організацій, використання 
пропаганди, саботажу, терору, вчинення 
диверсій…», і спрямовує на вивчення 
новітніх форм і способів протиборства, 
повчальних для розробки «асиметричних 
та інших дій для оборони України» [3].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Аналіз здобутків й напрямів сучас-
ного вітчизняного китаєзнавства поданий 
у монографії В. Кіктенка [4]. Провідними 
центрами дослідження спектру проблем, 
пов’язаних із без пековою, військово-по-
літичною та міжнародною діяльністю КНР 
в Україні виступають відділ Азіатсько-Ти-
хоокеанського регіону провідної наукова 
установи – Інституту сходознавства НАН 
України ім. А.Ю. Кримського (завідувач 
В. Кіктенко, відділ досліджує модернізацію 
Китаю в політичному дискурсі країн Азії 
та в Україні), відповідні дослідні підроз-
діли Національного інституту стратегічних 
досліджень (НІСД, Центр зовнішньополі-
тичних досліджень), Інституту всесвітньої 
історії НАН України. А. Гончарук, Н. Лікар-

чук та О. Олійник дослідили базові гео-
політичні спрямування сучасного Китаю, 
його зовнішньополітичні вектори [1, 5, 6]. 
У роботі колективу вчених НІСД на чолі 
з О.Литвиненком [7] розглянутий китай-
ський чинник в контексті відносин України 
з країни Східної та Південно-Східної Азії. 
В ряді праць (Д. Вєдєнєєва, В. Кіктенка, 
А. Слюсаренка. Н. Фурсіной, Ю. Шев-
ченка) висвітлюються трансформаційні 
процеси в низці провідних компонентів 
воєнно-безпекової системи КНР – військо-
во-промисловому комплексі, силах спеці-
альних операцій, інформаційній безпеці, 
інститутах «м’якої сили» [8-11]. Дослід-
ниця А.Гриценко (НІСД) здійснила аналіз 
впливу на міжнародно-безпекову сферу 
КНР широкомасштабної російсько-україн-
ської війни [12].

Мета статті. Дослідження китайського 
досвіду адаптації механізмів публічного 
й військового управління до модерних 
концептуальних поглядів на війни (кон-
флікти) «гібридного» модельного типу.

Виклад основного матеріалу. Якісні 
трансформаційні процеси відбуваються у 
сфері оборони і безпеки КНР, їх теорети-
ко-концептуального та науково-аналітич-
ного забезпечення, котре багато у чому 
основане на національній школі розробки 
доктрин й важелів нетрадиційного та асиме-
тричного протиборства. Доповідь ЦРУ США 
іменує вище воєнне керівництво КНР «шко-
лою яструбів», до другого покоління якого 
віднесли офіцерів Народно-визвольної армії 
Китаю (НВАК) Цяо Ляна та Ван Сянсуя, авто-
рів книги «Війна без кордонів» [13], котра 
стала своєрідним навчальним посібником 
з проблем асиметричного протиборства 
на основі переосмислення китайської тра-
диційної («стратагемної») воєнної думки. 
 Викладена авторами сутність «війни без 
кордонів» подібна до доктринальних засад 
гібридної війни. Концепція китайських тео-
ретиків скеровує на використання множин-
них ударів воєнного та невоєнного харак-
теру.

 В умовах глобалізації та розвитку інфор-
маційних технологій, вважають автори, 
наголос потрібно робити на послабленні 
військової потужності наддержави шля-
хом комплексного (всеосяжного) засто-
сування нетрадиційних засобів (включа-
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ючи маніпуляції фінансово-банківською 
системою, інформаційно-медійні важелі та 
просування дезінформації, кібернетичну 
«хакерську» війну, міську партизанську 
війну і терор, контроль над природними 
ресурсами тощо). Труд китайських авто-
рів передбачає навіть ведення «право-
вої війни» – використання міжнародного 
та внутрішнього законодавства держави 
з метою ослаблення її обороноздатності, 
протидії її національним інтересам, під-
риву її економіки [14]. Загалом ця праця 
де-факто висунула доктрину гібридної 
війни, у рамках якої автори вирізняли три 
групи засобів: засоби військові (включа-
ючи диверсійно-терористичну боротьбу); 
трансвійськові (дипломатична боротьба, 
інформаційно-психологічна й кіберне-
тична боротьба тощо); невійськові (ідео-
логічне суперництво, торгівельна війна, 
обмеження ресурсів, санкції, ембарго, 
«правова війна» тощо).

З кінця 1995 р. почалася реаліза-
ція «Стратегії сили науки і технологій» 
з наголосом на автоматизацію управ-
ління, комп’ютеризацію, технічну роз-
відку, сучасний зв’язок (C4ISR). У січні 
2016 р. в КНР оголошено про початок 
масштабного реформування збройних 
сил, кінцевою метою якого є досягнення 
до 2020 р. нового рівня керованості, опти-
мальної структурної побудови й забезпе-
чення здатності армії здобувати перемогу 
в епоху інформаційних технологій [15]. 

В цілому смуга реформування армії КНР 
розрахована на період до середини ХХІ 
століття. Наголос зроблено на набуття 
Народно-визвольною армією Китаю 
(НВАК) спроможності до міжвидової взає-
модії, мобільність, впровадження іннова-
ційних технологій, організаційну оптимі-
зацію та постійну боєготовність. У складі 
Центральної військової ради КПК вве-
дено комісію з науки і технологій. Впро-
ваджуються мережеві технології управ-
ління збройною силою. Враховуючи малу 
вірогідність глобальної війни, китайські 
теоретики воєнної справи вважають, що 
метою реформ повинна стати готовність 
до сучасних війн локального характеру, 
творення мобільних сил.

З погляду трансформацій концептуаль-
них засад та практичних кроків із модер-

нізації оборонної сфери прикметними 
є висновки з доповіді «Безпека Китаю 
в нову еру» японського Національного 
інституту оборонних досліджень (NIDS) 
від листопада 2020 р. [16]: управління 
структурами силового потенціалу КНР 
базуватиметься на використанні науки й 
технологій, з наголосом на кібернетичну 
й космічні галузі, стратегії інформати-
зованої та інтелектуальної війни, засто-
сування воєнно-цивільної стратегії злиття 
науки і технологій подвійного призна-
чення. Відбулася масштабна модерніза-
ція ракетно-ядерного потенціалу [17-18]. 
За прогнозами, КНР випереджатиме США 
у розробці гіперзвукових озброєнь, а 
його військово-морський флот до кінця 
2020-х рр. стане найбільшим у світі (до 
2030 р. нараховуватиме орієнтовно до 
460 бойових кораблів проти 321–372 у 
США) [19].

Видання Національного університету 
оборони КНР «Наука військової страте-
гії» від 2015 р., визначило загальні риси 
управління структурами «інформатизова-
них локальних війн»: «інформаційна пере-
вага» є вирішальною передумовою для 
досягнення панування у повітрі, на суші 
і на морі; війна охоплює космос, електро-
магнітний вимір, кіберпростір; основною 
формою бойових дій стають інтегровані, 
мультідоменні, як правило – обмеженого 
масштабу операції різних родів військ під 
єдиним командуванням [20].

Не викликає сумніву, що глибока модер-
нізація армії «Піднебесної» не в останню 
чергу планується за рахунок посилення її 
здатності до дій в умовах «дистанційних» 
війн шостого покоління. 2016 р. у макро-
структуру НВАК впроваджено т.зв. Війська 
стратегічної підтримки, на які покладено 
ведення розвідки (передовсім технічними 
засобами), інформаційної війни, боротьби 
у кіберпросторі, а також радіоелектронну 
протидію. Більшість частин цього команду-
вання відносяться до космічної інфраструк-
тури, а до його складу входять управління: 
повітряно-космічне, електронних та елек-
тромагнітних систем і військової розвідки. 
Цей саме рід військ буде відповідати за 
кібербезпеку, психологічні операції, вій-
ськове використання штучного інтелекту, 
робототехніки, нанотехнологій [20-22]. 
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До складу цього стратегічного команду-
вання включили Цзюцюаньський центр 
космічних запусків (космодром Шуанчен-
цзи, «база 20»), Тайюаньський центр кос-
мічних запусків (космодром Учжай, «база 
25»), Сичанський центр космічних запус-
ків (космодром Сичан, «база 27»), два 
центри управління польотами (Пекін та 
Сіан), Центр космічного моніторингу оке-
ану («база 23»). Туди ж увійшли ядерний 
полігон в Синьцзян-Уйгурському автоном-
ному районі («база 21»), Центр аеродина-
мічних досліджень і розробок («база 29»), 
НДІ інформаційних технологій.

У 2016 р. в КНР була ухвалена «Стра-
тегія інформаційного розвитку Китаю», 
яка містила і розширене тлумачення сфери 
інформаційного протиборства як однієї з 
основних компонент гібридної війни. Біла 
книга з національної оборони 2019 р. 
вже подавала трактовку «інтелектуаль-
ної війни», в якій відбувається функці-
ональне злиття в єдиний оперативний 
простір суходолу, моря, повітря, космосу, 
кіберпростору, електромагнітного виміру. 
Утверджується «панування розвідки», 
«домінування інтелектуальної переваги», 
за рахунок яких сторона з більш розвину-
тими технологічними можливостями руй-
нує «когнітивний цикл» противника в рам-
ках «операцій з обезголовлювання» [23].

Відбулася реорганізація Сил спеціаль-
них операцій (ССО) НВАК, у кожному із 
семі військових округів розміщено поси-
лені загони ССО, чисельність до 1000 баг-
нетів кожний [8, с. 29]. В цілому воєнна 
наука КНР приділяє підвищену увагу 
розробці теорії неконвенційних та аси-
метричних війн. З кінця 1990-х рр. роз-
робляються рекомендації до якісних змін 
у воєнній доктрині, у політиці воєнного 
будівництва. Ведеться формування нових 
концепцій, оперативних планів та статутів 
бойового застосування військ із залучен-
ням технологій [24].

КНР енергійно освоює арсенал інфор-
маційно-психологічної, організаційної, 
когнітивної та ментально-психологіч-
ної зброї («м’якої сили»), концептуальну 
основу якої становлять ключові категорії 
національного типу стратегічної думки. 
Інтеграція Китаю у систему світових між-
народних відносин, як зазначають спеці-

алісти з проблематики ГВ, відбувається 
на підґрунті самобутніх комунікативних 
стратегій, основаних на товщі традицій-
них культурних цінностей ханської циві-
лізації. Пекін у міжнародному просторі 
дотримується власної комунікативної 
стратегії на базі традиційних культурних 
та морально-етичних цінностей конфуці-
анської цивілізації, захищає національну 
ідентичність, культурні надбання, істо-
ричну пам’ять та мову, плекає відданість 
батьківщині та громадянському обов’язку. 
За визначенням професора Гарвардського 
університету А.Джонстона, стратегічна 
культура Китаю передбачає обережне 
використання військової сили, наголошує 
на непрямих діях, застосуванні комплексу 
культурних стратегій (із такими постула-
тами, як «передача із покоління в поко-
ління», «постановка давнього на службу 
сучасності», «гармонія у спілкуванні, гар-
монічний мир») [25]. 

Орієнтовані на вивчення китайської 
мови та культури Інститути Конфуція 
виникли у 2004 р. Проте до 2018 р. їх пра-
цювало вже 500 у десятках країн на всіх 
континентах (до кінця 2020 р. чисель-
ність таких установ за планами Пекіна 
повинна зрости до 1000, одночасно понад 
272 тис. студентів із КНР навчалися в аме-
риканських університетах, у самій КНР до 
300 млн. людей вивчає англійську мову). 
Чисельність іноземців, котрі вивчали 
китайську зросла до 100 млн. 

До пропагандистської роботи (у т.ч. 
для роботи в соціальних мережах) 
активно залучається дипломатичний 
корпус КНР. У столиці й великих про-
вінціальних центрах створено потужні 
концерни із телестанцій, радіостанцій, 
видавництв. Їх бюро і філії діють у містах 
Північної Америки та Європи, в Росії. 
Значне фінансування спрямовано на 
телерадіомовлення іноземними мовами, 
у цілодобовому режимі діють шість гло-
бальних інформаційних каналів. За кіль-
кістю іноземних мов трансляції на закор-
донну аудиторію Китай посідає перше 
місце у світі (включаючи діалекти афро-
азіатських країн, де населенню безко-
штовно роздають телевізори). Особлива 
увага акцентується на просуванні про-
дукції китайського кіно.
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Пекін виступає за розробку міжнарод-
ного механізму, норм і правил інформацій-
ного обміну, які виключають прояв мереж-
ного домінування, адже «принципи, на 
яких нині ґрунтується створення глобаль-
ної високошвидкісної мережі провідних 
Західних держав, не відповідають вимогам 
безпеки більшості держав світу». Китай не 
нав’язує іноземній аудиторії ідеологічних 
настанов, зосереджуються на поширенні 
історико-культурологічної, етнографічної 
інформації, досягнень економіки, науки [26].

 Висновки і пропозиції. Підводячи 
підсумки, можна констатувати, що у сучас-
ному Китаї на основі сучасних поглядів на 
сутність неконвенційної («гібридної») кон-
фліктності, відбувається трансформація 
основних механізмів управління сектором 
безпеки і оборони. Спираючись на зро-
стаючий ракетно-ядерний потенціал, КНР 
веде розробку стратегії, тактики та струк-
тур гібридної конфліктності («необмеже-
ної війни»). Серед характерних знарядь 
арсеналу неконвенційної війни, у Китаї 
надають особливого значення, зокрема, 
управлінським структурам кібервійни, 
агентурній розвідці та установам інформа-
ційно-культурного впливу, застосуванню 
фінансово-економічних важелів, новіт-
німи засобам космічної та радіолектронної 
розвідки, силам спеціальних операцій та 
високомобільним армійським силам тощо. 

Керівництво КНР вживає комплекс захо-
дів, спрямований на управління інфор-
маційною безпекою країни, підготовку до 
масштабної інформаційно-психологічної 
війни: здійснюється реорганізація урядо-
вих структур, проводиться переоснащення 
збройних сил і розробляються принципи 
інтеграції інформаційної інфраструктури 
Китаю у світові системи. При реорганізації 
структур воєнно-безпекового управління в 
КНР аналізують досвід сучасних конфліктів, 
радикальних та терористичних угруповань, 
технологій та конкретних зразків кампаній 
із комплексної зміни соціально-політич-
ної реальності, акцій «ненасильницького 
опору», спроб розкласти державний апа-
рат тощо. Одночасно енергійно намага-
ються розвинути мережу інституцій «м’якої 
сили» у світі, створити позиції впливу на 
величезній відстані від національної тери-
торії. Навіть враховуючи несприятливу для 

України позицію Пекіну (де-факто – нового 
полюсу світобудови) у воєнно-політичних й 
міжнародних питаннях, навряд чи доціль-
ною стане відмова від моніторингу та усе-
бічного вивчення досвіду доктринальних 
засад й комплексної підготовки КНР до війн 
«гібридного» типу.
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Vedeneev D., Semeniuk O. Transformation of China Security and Defense 
Management Mechanisms under the influence of conceptual views on a  
«hybrid» war

The article is devoted to the development and implementation of conceptual views on 
unconventional (hybrid) war in modern China. In particular, the concept of «war without 
borders», aimed at using multiple military and non-military strikes, is considered. The 
developers of the concept believe that in the context of globalization and development of 
information technologies the priority is to weaken the military power of superpowers through 
comprehensive use of non-traditional means (including manipulation of the financial and 
banking system, information and media levers and misinformation, cyber «hacker» war, 
war and terror, control over natural resources, etc.).

China’s preparations for the sixth-generation «remote» wars, with an increase in the 
intelligence and information-cyber components inherent in unconventional warfare, are 
highlighted. Modernization of the armed forces on the basis of dynamic and scientific and 
technological growth is considered by the Chinese administration as an important component 
of socio-economic development, the transition of national military force from regional 
defense to the level of protection of national interests at the global level. 

It is noted that China’s rapid industrial and technological leap is accompanied by scientific 
and analytical understanding of the latest systemic threats and comprehensive measures to 
ensure the security of priority «targets» for the use of traditional tools of hybrid warfare – 
informational, psychological, organizational, cognitive and mental weapons. It is noteworthy 
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that China is vigorously mastering the arsenal of «soft power», the conceptual basis of which 
is the key categories of national strategic thought. The country’s integration into the system 
of world international relations is based on original communication strategies based on the 
traditional cultural values of the Khan’s civilization. At the same time, Beijing is taking a 
set of measures aimed at improving the country’s information security and preparing for a 
large-scale information and psychological war. 

Key words: Public administration, military administration, safety, hybrid conflict, armed 
forces, special services.
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ДЕТЕРМІНАНТИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕНЬ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ

У статті визначено провідна роль державних інституцій України за фактом виконання 
ними своєї інституційної функції - прийняття управлінських рішень на протидію пандемії 
COVID-19.

В статтім доведено визначальний вплив на усі наступні рішення мають початкових 
інституційних управлінських рішень. До найбільш вагомих віднесено прийняте рішення 
МОЗ України - наказ від 24.01.2020 № 185 «Про заходи щодо недопущення занесення 
і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронаві-
русом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай)». В процесі підготовки цього 
рішення МОЗ України взаємодіяло із ВООЗ, використовувало їх рекомендації, зокрема, 
щодо визначення випадку коронавірусної інфекції, методики відбору, зберігання та 
транспортування зразків матеріалів від хворих, методів профілактики інфекцій та інфек-
ційного контролю тощо.

В статті визначено пріоритетні напрями використання коштів фонду боротьби з пан-
демією, зокрема такі як:  закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення 
зазначених заходів, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних 
гарантій медичного обслуговування населення;  додаткові доплати до заробітної 
плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з COVID-
19; надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку;  надання 
грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здо-
ров’я, які загинули (померли) від COVID-19.

До основних висновків відносяться наступні: початкові інституційні рішення впли-
вають на усі наступні і є основною детермінантою протидії пандемії COVID-19, керівні 
інституції України на початку пандемії COVID-19 виконали свою функцію з прийняття 
політичних рішень щодо протидії пандемії, забезпечення готовності і стійкості системи 
надання медичної допомоги та охорони громадського здоров’я, не знайдено задовіль-
них рішень проти інфодемії, що впливало, впливає і буде впливати на ефективність 
заходів у сфері громадського здоров’я, співпраця з ВООЗ виявилась ефективною по всім 
аспектам протидії пандемії, особливо на початковому етапі.

Ключові слова: держава, інституції, COVID-19, управлінські рішення, МОЗ, ВООЗ, 
інфодемія, кошти.

Постановка проблеми. Сьогодні люд-
ство переживає найсерйознішу пандемію 
на пам’яті сучасного покоління. Ситуація 
в Україні з COVID-19, наші досягнення і 
наші невдачі в значному є наслідком при-
йнятих управлінських рішень інституцій-
ного характеру та якості їх виконання. 
Майбутній перебіг пандемії COVID-19 та 
її тягар для суспільства в Україні в най-
ближчі роки залежатимуть від рішень, які 
ми приймемо зараз [8].

Україна, як і інші країни, протидіяла і 
протидіє пандемії COVID-19. У зв’язку з 
довгими термінами пандемії, необхідності 
усунення її наслідків, важливою є попе-
редня оцінка ролі інституцій у протидії 
пандемії, аналіз механізмів прийняття 
ними управлінських рішень, які можуть 
сприяти, як закінченню цієї пандемії, так і 
підвищенню готовності до нових.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Вітчизняні фахівці з дослідження 
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проблем державного управління охоро-
ною здоров’я, такі як: Саричев В., Сазо-
нець І. [17], Сазонець О. [18] та іноземні 
науковці Kahneman, Daniel, Sara Frueh 
[11], Weible, C.M., Nohrstedt, D., Cairney, P. 
[14], Yuval Noah Harari [16] та інші в про-
цесі наукового аналізу цієї проблеми вихо-
дяить з наступних передумов: по-перше, 
не аналізуються теоретичні підходи до 
розв’язання проблеми прийняття рішень; 
[13]. по-друге, робиться припущення, що 
в умовах невизначеності інституція, яка 
приймає рішення, має контроль лише над 
ходом виконання рішення, але не може 
контролювати весь спектр зовнішніх обста-
вин. Іншими словами, результат рішення 
не завжди дозволяє оцінити його якість. 
Доречно також мати на увазі, що визна-
чальний вплив початкового інституційного 
управлінського рішення на усі наступні, є 
підтверджений історично, в т.ч. і під час 
перебігу пандемії COVID-19 [2].

Мета дослідження. З огляду на винят-
кову важливість інституційних рішень в 
протидії пандемії COVID-19 в цій статті 
ми зосередили увагу на значенні владних 
інституцій в умовах кризи, на їх здатно-
сті виконувати свою функцію – приймати 
політичні рішення, котрі детермінують 
протидію пандемії, зокрема, COVID-19. 
Будь яка інституція, що має владні повно-
важення, має функцію приймати рішення, 
на різних рівнях, від національного до 
обласного та місцевого.

Виклад основного матеріалу. Істо-
рик Юваль Харарі вважає, що пандемія 
показала, що людство далеко не без-
порадне. Епідемії більше не є неконтр-
ольованими силами природи. Наука 
перетворила процедуру їх подолання на 
здійсненне завдання. Чому ж тоді стільки 
смертей та страждань? Через погані полі-
тичні рішення [16]. Ми вважаємо, що 
неприйняття, або несвоєчасне прийняття 
рішення – це і є погане рішення в умовах 
кризи, котра мала місце на початку пан-
демії COVID-19.

В цьому контексті необхідно погодитись 
із ствердженням лауреата Нобелівської 
премії психолога Деніеля Канемана: «Я 
більше вірю у здатність інститутів покра-
щити своє мислення, ніж у здатність людей 
покращити своє мислення» [11].

Згідно Конституції Україні, головні зако-
нодавчі та виконавчі політичні інституції, 
що приймають рішення з питань націо-
нальної безпеки, зокрема, в сфері охо-
рони здоров’я, - це насамперед Верховна 
Рада України, Президент України, у якого 
допоміжним органом є Рада національної 
безпеки і оборони України (далі - РНБО), 
Уряд і підпорядковане йому Міністерство 
охорони здоров’я України (далі – МОЗ 
України).

На регіональному рівні повноваження 
прийняття інституційних рішень з питань 
протидії епідемічним загрозам мають 
обласні державні адміністрації, їх депар-
таменти охорони здоров’я, Ради всіх рів-
нів та органи місцевого самоврядування.

Мета дослідження - визначення ролі 
державних інституцій України за фактом 
виконання ними своєї інституційної функ-
ції - прийняття управлінських рішень на 
протидію пандемії COVID-19.

Реагування на пандемію почалося з 
31 грудня 2019 року, коли про 27 хворих 
на пневмонією невідомого походження 
Китай повідомив ВООЗ [15]. Після заяви 
9 січня про групу випадків пневмонії в 
Ухані (Китай), 10 січня ВООЗ оцінила епі-
демічну ситуацію та визначила, що істот-
ної передачі від людини до людини немає, 
і серед медичних працівників не було 
випадків зараження. На той час була від-
сутня вся необхідна інформація для кра-
щого розуміння способу передачі та клі-
нічних проявів цього нового вірусу.

ВООЗ надало рекомендації з міжнарод-
них поїздок та торгівлі у зв’язку зі спала-
хом пневмонії, викликаної новим корона-
вірусом у Китаї. Зокрема, у відповідності 
до Міжнародних медико-санітарних пра-
вил [3] країни мали задіяти план дій у 
надзвичайних ситуаціях у галузі громад-
ського здоров’я.

Європейський центр профілактики та 
контролю захворювань 9 січня опублікував 
свою першу оцінку ризику, де вважав ймо-
вірність занесення вірусу в ЄС низькою, 
але такою, що її не можна виключати [9].

Як ми вже зазначали, визначальний 
вплив на усі наступні рішення мають 
початкові інституційні управлінські 
рішення. Саме таким можна оцінити при-
йняте рішення МОЗ України - наказ від 
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24.01.2020 № 185 «Про заходи щодо 
недопущення занесення і поширення на 
території України випадків захворювань, 
спричинених новим коронавірусом, вияв-
леним у місті Ухань (провінція Хубей, 
Китай)» [1]. При підготовці цього рішення 
МОЗ України взаємодіяло із ВООЗ, вико-
ристовувало їх рекомендації, зокрема, 
щодо визначення випадку коронавірусної 
інфекції, методики відбору, зберігання та 
транспортування зразків матеріалів від 
хворих, методів профілактики інфекцій та 
інфекційного контролю тощо.

Ретроспективно можна сказати, що це 
структуроване рішення з чіткими рекомен-
даціями, в умовах неповної інформації про 
нове захворювання, мобілізувало систему 
охорони здоров’я України на готовність до 
надання медичної допомоги та профілактику 
захворювань. Слід зазначити, що у рефор-
мованій системі охорони громадського здо-
ров’я функція координації протиепідеміч-
них і профілактичних дій міністерств, служб 
та відомств була недостатньою.

Міжнародної інституції: ВООЗ 30 січня 
2020 року, реагує на подальше розповсю-
дження вірусу нової коронавірусної хво-
роби (COVID-19) за межі Китаю, офіційним 
оголошенням спалаху нової коронавіру-
сної хвороби у провінції Хубей (Китай) 
надзвичайною ситуацією міжнародного 
масштабу в галузі охорони громадського 
здоров’я.

У лютому коронавірус і хвороба, спри-
чинена ним, отримали офіційні назви — 
SARS-CoV-2 від «Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2» і Covid-2019 від 
«Coronavirus disease» відповідно.

В Україні 3 березня зафіксували перший 
випадок зараження на коронавірус COVID-19,  
а 12 березня офіційно підтверджено ще два 
випадки. Через тривожні рівні поширення 
COVID-19 та невідповідні заходи протидії, 
11 березня 2020 року ВООЗ оголосила спа-
лах COVID-19 пандемією.

На жаль, поширення COVID-19, викли-
кало серйозну кризу в усіх без винятку 
сферах життя: економіці, політиці, меди-
цині, соціальному забезпеченні, міжна-
родних відносинах тощо. Держави і між-
народні установи оголошують про суворі 
заходи щодо недопущення розповсю-
дження інфекції, одним із яких є запрова-

дження карантину як в окремих регіонах, 
так і в національних масштабах.

Кабінетом міністрів України 11 березня 
прийнята Постанова «Про запобігання 
поширенню на території України корона-
вірусу COVID-19» [1], що активувало про-
тидію пандемії COVID-19 на державному 
і місцевому рівнях, та було своєчасним 
виконанням інституційної функції влади в 
забезпеченні національної безпеки.

Указом Президента України від 
13 березня 2020 року № 87 введено в 
дію рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 13 березня 2020 року 
«Про невідкладні заходи щодо забез-
печення національної безпеки в умовах 
спалаху гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2». Саме РНБО, у відповідно-
сті до своїх функцій, забезпечило і на 
початку, і весь період координацію і кон-
троль заходів протидії пандемії COVID-19 
в Україні. Президент України сприяв цим 
заходам особистим прикладом, своїми 
рішеннями, забезпечив їх підтримку та 
ініціював їх ресурсне забезпечення через 
законодавство.

Під час позачергового засідання 
17 березня 2020 р. Верховна Рада України 
ухвалила Закон України № 530-ІХ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)».

У пояснювальній записці до прийнятого 
документа зазначається, що новим зако-
ном внесені зміни до цілого ряду законо-
давчих актів, зокрема, до Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення, 
Кримінального кодексу України, Подат-
кового кодексу України, Митного кодексу 
України, Кодексу законів про працю Укра-
їни, законів України «Про торгово-промис-
лові палати в Україні», «Про публічні заку-
півлі», «Про Державний бюджет України 
на 2020 рік», «Про відпустки», «Про запо-
бігання корупції».

Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни № 211 з 12 березня 2020 р. [6] було 
запроваджено ведення карантину на 
загальнонаціональному рівні. Крім того, з 
18 березня було встановлено заборону на 
авіа, залізничне та автобусне приміське, 
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міжміське і міжобласне перевезення паса-
жирів.

Були визначені 240 закладів для госпі-
талізації пацієнтів з COVID-19. Це - лікарні 
першої хвилі, які першими прийматимуть 
пацієнтів з короновірусом. Список цих 
лікарень буде збільшуватись у разі необ-
хідності.

Відповідні заклади охорони здоров’я 
відібрані і схвалені очільниками областей, 
регіональними департаментами охорони 
здоров’я, рекомендовані Національною 
службою здоров’я України (далі – НСЗУ) 
спільно з МОЗ України.

Вимоги щодо формування мережі цих 
закладів затверджено розпорядженням 
Головного державного санітарного лікаря 
України, №7 від 27.03.2020 року.

Вибір цих лікарень є спільною позицією 
голів обласних державних адміністрацій, 
МОЗ України та НСЗУ. Пріоритетним кри-
терієм вибору визначено безпеку пацієн-
тів. Щоб госпіталізовані з COVID-19 паці-
єнти отримували всі необхідні медичні 
послуги без необхідності переведення до 
іншої лікарні при погіршенні стану. А ті 
пацієнти, які потрапили до лікарні з при-
воду інших захворювань, не перетинались 
з інфікованими коронавірусом пацієнтами 
та безпечно проходили лікування.

Відповідно до даних, які отримала НСЗУ 
від вищезгаданих закладів, всі вони мають 
необхідне обладнання, щоб надавати 
допомогу хворим на коронавірус. А саме: 
в 240 закладах передбачено 4,1 тисячі 
місць для ізоляції хворих, 67 тис. ліжок-
місць. Кількість апаратів штучної венти-
ляції легень склала понад 1800 одиниць. 
В лікарнях працювало 5855 лікарів - 
інфекціоністів, анестезіологів, терапевтів 
та педіатрів.

Верховною Радою 13 квітня прийнятий 
Закон «Про внесення змін до Закону Укра-
їни «Про Державний бюджет України на 
2020 рік»», відповідно до якого, зокрема 
статтею 28, було створено фонд боротьби 
з пандемією COVID-19 та її наслідками на 
період дії карантину, з метою запобігання 
поширенню на території України зазначе-
ної хвороби. За даними Уряду цей фонд 
становив 66 млрд грн.

Передбачено Законом, що кошти 
зазначеного фонду спрямовуються на 

заходи, спрямовані на протидію пандемії  
COVID-19, зокрема на:

– закупівлю товарів, робіт і послуг, 
необхідних для здійснення зазначених 
заходів, включаючи закупівлю медичних 
послуг за програмою державних гарантій 
медичного обслуговування населення;

– додаткові доплати до заробітної 
плати медичним та іншим працівникам, 
які безпосередньо зайняті на роботах  
з COVID-19;

– надання грошової допомоги громадя-
нам, зокрема особам похилого віку;

– надання одноразової грошової допо-
моги членам сімей медичних та інших пра-
цівників закладів охорони здоров’я, які 
загинули (померли) від COVID-19.

Важливим для всіх країн стала роз-
робка ВООЗ керівництв з питань протидії 
COVID-19 – профілактика, протиепідемічні 
заходи, діагностика, лікування та медичне 
обслуговування в умовах пандемії, що 
значно полегшує своєчасну розробку 
заходів протидії пандемії COVID-19, в т.ч. 
розгортання нефармацевтичних втручань, 
таких як правила ізоляції і соціального 
дистанціювання; тестування і відстеження 
контактів; моделювання та використання 
статистики; урядові комунікації та пові-
домлення служб охорони громадської здо-
ров’я; попередня готовність до пандемії; а 
також розробка методів лікування.

В Україні, на основі керівництв ВООЗ, 
були розроблені національні стандарти і 
алгоритми медичної допомоги та профі-
лактичні і протиепідемічні дії при COVID-
19, що були затверджені наказом МОЗ 
України від 28.03.2020 № 722 [4]. Це дало 
змогу забезпечити профілактику, протие-
підемічні заходи, діагностику та лікування 
COVID-19 на рівні знань, що були доступні 
на березень 2020 року.

Слід зазначити, що тільки у 2020 році 
в цей наказ МОЗ України вносило зміни 
своїми наказами 11 разів, що свідчить про 
своєчасну актуалізацію стандартів і алго-
ритмів на основі найновіших наукових 
даних.

Вже 2 квітня 2020 року МОЗ України 
затверджує наказом № 762 клінічний 
протокол «Надання медичної допомоги 
для лікування коронавірусної хвороби 
(COVID-19)», в подальшому у клінічний 
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протокол внесились зміни: у 2020 році 6 
разів, і у 2021 році 5 разів.

Тобто, вже на початок квітня 2020 року 
в Україні інституційними рішеннями була 
сформована державна політика та кон-
кретні заходи протидії пандемії COVID-19 
на основі рекомендацій ВООЗ та досвіду 
країн, що вже були вражені хворобою.

Система охорони здоров’я отримала 
стандарти та алгоритми профілактики, 
систему протиепідемічних заходів, методи 
діагностики та лікування COVID-19. 
Наприклад, з квітня до липня 2020 року 
кількість лабораторій, які проводять 
ПЛР-дослідження на COVID-19, зросла з 
47 до 94, а кількість тестів на добу зросла 
з 1 тисячі до 15,5 тисяч.

На 1 квітня 2020 року в Україні було 
зареєстровано 794 випадки COVID-19, 20 
людей померло та виявлено 3834 підозри 
на хворобу.

Протягом квітня щодоби реєструвалось 
від 150 до 540 випадків захворювання та 
5-12 випадків смерті, і на 1 травня було 
зареєстровано 10861 випадок COVID-19, 
272 людини померло.

Вже на початку пандемії COVID-19 
ВООЗ відмітив суспільний вплив «інфоде-
міі» або надлишкової інформації - частина 
точної, частина ні - яка поширюється 
разом з пандемією COVID-19 [7]. У всьому 
світі ця інфодемія збивала людей з панте-
лику щодо того, які дії слід зробити, щоб 
захистити себе і оточуючих від спалаху 
хвороб. Коли в Україні почалася вакци-
нація проти COVID-19, саме дезінформа-
ція про вакцини стала одним із факторів 
низького охоплення. На 2 травня повністю 
щеплено 34,3% населення, при серед-
ньому показнику у світі 59,8%. Це дуже 
низький показник з урахуванням того, що 
Україна при всіх складнощах була забез-
печена вакцинами, в т.ч. мРНК, щеплення 
були безкоштовні, в країні діяла достатня 
кількість пунктів щеплень та мобільних 
бригад з вакцинації. Відомі публічні особи 
підтримали вакцинацію особистим при-
кладом, як і Президент України.

Щоб запобігти інфодемії і сьогодні, і у 
майбутньому, необхідно приділити осо-
бливу увагу як підвищенню наочності 
заснованих на фактичних даних знань, 
що генеруються закладами, організаці-

ями охорони здоров’я та академічними 
колами, так і виявленню можливих дже-
рел неправдивої інформації.

Хронологія карантинних заходів в 
Україні почалася із 12 березня, коли 
ввели карантин у навчальних закладах 
та низку інших заходів з протидії поши-
ренню коронавірусної інфекції COVID-19. 
Кабінет міністрів України ухвалив рішення 
про тимчасову заборону в’їзду в Україну 
іноземців та закрив міжнародне пасажир-
ське сполучення. 25 березня надзвичайну 
ситуацію запровадили по всій Україні. 
Були закриті заклади торгівлі, крім про-
дуктових магазинів, аптек, автозаправок 
і банків, зупинили роботу метрополітени 
у Києві, Харкові та в Дніпрі, припинено 
міжміське й міжобласне автомобільне, 
залізничне та авіасполучення.

Уряд України 20 травня схвалив рішення, 
яким запровадив адаптивний карантин - в 
разі спалахів інфекції в окремих регіонах 
карантинні обмеження будуть посилювати 
саме там, а не по всій країні.

Таким чином, прийняті центральними 
органами влади рішення забезпечили 
і цілому в державі і у регіонах організа-
ційні, методичні, фінансові, інші ресурси 
для проведення заходів протидії панде-
мії COVID-19. Також, прийняті в регіонах 
органами влади рішення забезпечиливи-
конання цих заходів, в т.ч. через відпо-
відні фінансові ресурси.

Слід зазначити великі обсяги допомоги 
від соціально відповідального бізнесу, 
окремих громадян, підприємців, волонте-
рів, що дозволило системі охорони здо-
ров’я надавати безвідмовне медичну допо-
могу, а також проводити заходи з охорони 
громадського здоров’я.

Висновки. На основі представленого 
аналітичного матеріалу доцільно зробити 
наступні висновки:

1. Початкові інституційні рішення впли-
вають на усі наступні і є основною детер-
мінантою протидії пандемії COVID-19.

2. Керівні інституції України на початку 
пандемії COVID-19 виконали свою функ-
цію з прийняття політичних рішень щодо 
протидії пандемії, забезпечення готовно-
сті і стійкості системи надання медичної 
допомоги та охорони громадського здо-
ров’я.
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3. Не знайдено задовільних рішень 
проти інфодемії, що впливало, впливає і 
буде впливати на ефективність заходів у 
сфері громадського здоров’я.

4. Співпраця з ВООЗ виявилась ефек-
тивною по всім аспектам протидії панде-
мії, особливо на початковому етапі.
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Vivsiannyk O. Determinants of the institutional decision-making system in the 
field of counting the COVID-19 pandemic in Ukraine

The article identifies the leading role of state institutions of Ukraine in the fact that 
they perform their institutional function - making management decisions to counter the 
pandemic COVID-19.

The article proves the decisive influence on all subsequent decisions of the initial 
institutional management decisions. Among the most important is the decision of the Ministry 
of Health of Ukraine - Order of 24.01.2020 № 185 “On measures to prevent the introduction 
and spread in Ukraine of cases caused by a new coronavirus detected in the city of Wuhan 
(Hubei Province, China)”. In preparing this decision, the Ministry of Health of Ukraine 
interacted with the WHO, used their recommendations, in particular, to determine the case 
of coronavirus infection, methods of selection, storage and transportation of samples from 
patients, methods of infection prevention and infection control and more.

The article identifies priority areas for the use of the pandemic fund, in particular such as: 
purchase of goods, works and services necessary for the implementation of these measures, 
including the purchase of medical services under the program of state guarantees of medical 
care; additional surcharges to the salaries of medical and other employees who are directly 
engaged in work with COVID-19; providing financial assistance to citizens, in particular the 
elderly; providing financial assistance to family members of medical and other health care 
workers who have died from COVID-19.

The main conclusions are as follows: the initial institutional decisions affect all the 
following and are the main determinant of counteraction to the COVID-19 pandemic, the 
leading institutions of Ukraine at the beginning of the COVID-19 pandemic performed their 
function of making political decisions to counter the pandemic. care and public health, no 
satisfactory solutions have been found against infodemia, which has affected, is and will 
affect the effectiveness of public health measures, cooperation with WHO has been effective 
in all aspects of countering the pandemic, especially in the initial stages.

Key words: state, institutions, COVID-19, management decisions, Ministry of Health, 
WHO, infodemia, funds.



2022 р., № 2

205

© Кічера Н. М., 2022

УДК 352.9(437.6)+321.15:323.22
DOI https://doi.org/10.32840/pdu.2022.2.28

Н. М. Кічера
кандидат політичних наук, 

доцент кафедри політології і державного управління 
Ужгородського національного університету 

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
В КОНТЕКСТІ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
НЕЗАКОНОДАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО 
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Предметом даного дослідження є наявні механізми участі національних меншин у про-
цесах публічного управління та адміністрування в Словацькій Республіці, які передба-
чені стратегією держави у сфері захисту та забезпечення прав національних меншин та 
етнічних груп. Вони містяться не лише в законодавстві держави, але і в незаконодавчих 
документах у сфері забезпечення та захисту прав національних меншин та етнічних груп 
і є частиною Національної стратегії захисту та підтримки прав людини у Словацькій Рес-
публіці. Незаконодавчі документи щодо національних меншин є функціональним та діє-
вим елементом словацької етнополітики, який відображає динаміку етнонаціональних та 
етнополітичних процесів та проблем в суспільстві, дозволяє вчасно на них реагувати, за 
рахунок визначення часових меж функціонування документа, розробки наступного доку-
мента з врахуванням результатів виконання попереднього та залучення національних 
меншин до процесу їх розробки. Дана практика сприяє постійному залученню національ-
них меншин в якості суб’єктів до управлінського процесу, зокрема участі у визначенні 
питань та вирішенні проблем, які їх стосуються, забезпечує співпрацю органів влади, 
місцевого самоврядування та громадянського суспільства (представників та організацій 
національних меншин, експертів тощо). Крім того, такі незаконодавчі документи як плани 
дій щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин та етнічних груп, 
різного роду стратегії як широкого значення (стратегії з попередження дискримінації, 
захисту прав людини тощо), так і спеціального (наприклад конкретно щодо ромської гро-
мади), передбачають і пропонують практичні заходи реалізації теоретичних, навіть поде-
куди формальних, положень законодавства у тій чи іншій сфері, у даному випадку сфері 
забезпечення і захисту прав національних меншин та етнічних груп. Подібна система реа-
лізації етнополітики держави, деталізована щодо цілей, заходів, фінансування, суб’єктів 
і їх співпраці, термінів тощо, завдяки допоміжним незаконодавчим документам, сприяє 
ефективному функціонуванню публічного управління у даній сфері. 

Ключові слова: публічне управління, етнополітика, національна стратегія, націо-
нальні меншини, законодавство, незаконодавчі документи, Словацька Республіка. 

Постановка проблеми. Питання 
міжнаціонального та міжетнічного діа-
логу, етнополітичної стабільності та міні-
мізації відцентрових тенденцій в держа-
вах на етнічному, мовному, релігійному 
ґрунті як ніколи актуальні для сучасного 
світу та України в умовах повномасштаб-
ної війни, окупації частини територій, де 
фактор «захисту» національної та мовної 
ідентичності виступає одним з ключових 
аргументів агресора. Саме тому питання 
національних меншин та етнічних груп, 

забезпечення їх прав та свобод, рівного 
становища титульного етносу та меншин, 
а відповідно розробка ефективної етно-
політики та національної стратегії щодо 
захисту і підтримки меншин є важливим 
завданням для демократичної влади. Діє-
вим для України у цій сфері є досвід сусід-
ніх країн держав-членів Європейського 
Союзу, особливо враховуючи євроінтегра-
ційний курс нашої держави та отримання 
статусу держави-кандидата на членство в 
ЄС, позаяк одним з ключових питань та 
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умов збереження статусу є забезпечення 
прав національних меншин. Як свідчить 
досвід Словацької Республіки, публічна 
політика щодо національних меншин та 
етнічних груп це не лише ефективне зако-
нодавство, у тому числі профільні закони 
(враховуючи відсутність у Словаччині 
закону про національні меншини), але і 
дієві незаконодавчі документи, які регла-
ментують питання національних меншин 
впродовж визначеного періоду часу і доз-
воляють вчасно відповідати на динаміку 
ентонаціональних процесів у державі. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питаннями дослідження 
національних меншин та етнічних груп 
у Словацькій Республіці, законодавства 
держави у даній сфері, функціонування 
етнополітичного менеджменту займається 
ряд зарубіжних, насамперед словацьких 
авторів. Актуальною є етнополітологічна 
проблематика, зокрема і публічна полі-
тика щодо національних меншин в країнах 
Центральної Європи серед українських 
дослідників. Насамперед серед авторів 
варто назвати Н. Підбережник, М. Зана, 
Г. Мелеганич, Г. Землічкову, К. Звілінг, 
Б. Добош, Я. Ковальчика, Я. Кадлечікову, 
А. Мушинку, Ш. Шутай, Н. Регіначову та 
інших. Однак, у даному випадку осно-
вою нашого дослідження є документи, 
зокрема незаконодавчі акти Словацької 
Республіки щодо національних меншин, 
які є важливою частиною публічної полі-
тики та управління держави у цій сфері. 
Зокрема це План дій щодо захисту прав 
осіб, які належать до національних мен-
шин та етнічних груп на 2021-2025 роки 
[1], План дій щодо захисту прав осіб, 
які належать до національних меншин 
та етнічних груп на 2016-2020 роки [2], 
Стратегія рівності, інклюзії та участі ромів 
до 2030 року [12], Національна стратегія 
захисту та підтримки прав людини в Сло-
вацькій Республіці [3; 9] та інші.

Мета статті. Основною метою дослі-
дження є аналіз наявних механізмів участі 
національних меншин в публічній політиці 
та адмініструванні, які передбачені насам-
перед незаконодавчими документами дер-
жави у сфері забезпечення прав людини та 
національних меншин. Це не лише права 
у сфері культури, освіти, мови, виборчі 

права чи права на створення організацій 
та політичних партій меншин, але й різні 
інструменти участі національних меншин 
у підготовці та розробці законів та інших 
документів, які їх стосуються (через кон-
ференції, воркшопи, круглі столи, уповно-
важених осіб та організації тощо).

Виклад основного матеріалу. Роз-
глядаючи стратегію державної політики 
у тій чи іншій сфері як систему концеп-
туальних підходів, яка визначає важливі 
національні інтереси та засоби їх забезпе-
чення, передбачає поєднання теоретич-
ного та практичного досвіду у цій сфері, 
варто підкреслити важливість всіх струк-
турних компонентів цієї стратегії. При 
цьому, визначення кола стейкхолдерів 
підготовки та формулювання як окремої 
стратегії, так і політичного курсу загалом 
є одним із визначальних етапів, особливо 
в умовах публічності.

Чутливою не лише в політиці, але й 
суспільстві загалом є сфера етнополітики, 
зокрема питання статусності та прав наці-
ональних меншин, врегулювання якого 
також вимагає розробки дієвої стратегії 
держави. Ефективна державна етнопо-
літика – важлива запорука стабільності 
та національної безпеки будь-якої дер-
жави. Мова йде не лише про законодав-
ство, яке часто може містити виключно 
формальні положення, та систему відпо-
відальних інституцій, але й, здавалося б 
не настільки вагомі, незаконодавчі доку-
менти. Досвід Словацької Республіки, яка 
не має прийнятого профільного закону 
про національні меншини, лише Закон 
Словацької Республіки про використання 
мов національних меншин [14], при цьому 
демонструє ефективність політики щодо 
національних меншин, про що свідчать і 
результати моніторингових циклів вико-
нання положень Рамкової конвенції про 
захист національних меншин та Європей-
ської хартії регіональних мов або мов мен-
шин [5; 6], це ще раз підкреслює й демон-
струє необхідність конструктивного та 
результативного підходу до питання роз-
робки також незаконодавчих документів 
щодо національних меншин, стейкхолде-
рами у підготовці яких поряд з уповнова-
женими інституціями, експертами, є також 
національні меншини. 
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Незаконодавчі документи на визна-
чений період часу, як, наприклад, вже 
згадуваний План дій щодо захисту прав 
осіб, які належать до національних мен-
шин та етнічних груп на 2016-2020 роки, 
Концепція боротьби з екстремізмом на 
2015-2019 роки, План дій щодо запобі-
гання та ліквідації расизму, ксенофобії, 
антисемітизму та інших форм нетерпи-
мості, План дій щодо запобігання всім 
формам дискримінації на 2016-2019 роки, 
Стратегія Словацької Республіки щодо 
інтеграції ромів до 2020 року [7, с. 27] є 
функціональними та ефективними еле-
ментами політики Словацької Республіки 
щодо національних меншин та етнічних 
груп. Крім того, Національна стратегія 
захисту та підтримки прав людини в СР, 
крім зазначених, містить такі документи 
як Довідковий матеріал до частини Стра-
тегії з прав національних меншин, Методо-
логію вжиття тимчасових компенсаційних 
заходів у сфері прав національних мен-
шин та етнічних груп щодо маргіналізова-
них ромських громад, Звіт про виконання 
завдань Плану дій щодо захисту прав осіб, 
що належать до національних меншин та 
етнічних груп на 2016-2020 роки, План 
дій із захисту прав осіб, які належать до 
національних меншин та етнічних груп на 
2021-2025 роки [4]. Також на сайті Офісу 
Урядового Уповноваженого у справах 
ромських громад представлені такі доку-
менти у сфері забезпечення прав націо-
нальних меншин, як Стратегія рівності, 
інклюзивності, участі ромів до 2030 року 
[12] та План дій щодо реалізації Страте-
гії рівності, інклюзивності, участі ромів до 
2030 року на 2022-2024 роки [13]. Цільові 
плани дій будуть розроблені відповідно до 
Стратегії на 2027 та 2030 роки. 

На декілька наступних років був 
затверджений План дій щодо захисту прав 
осіб, які належать до національних мен-
шин та етнічних груп на 2021-2025 роки, 
підготовлений Офісом Урядового уповно-
важеного у справах національних мен-
шин [1]. План дій базується на цілях, 
викладених у попередньому Плані дій на 
2016-2020 роки, а також на рекомендаціях 
п’ятого циклу моніторингу виконання Сло-
ваччиною Рамкової конвенції про захист 
національних меншин, а також результа-

тах і рекомендаціях п’ятого циклу моніто-
рингу імплементації та виконання Євро-
пейської хартії регіональних мов або мов 
меншин у Словацькій Республіці. Відпо-
відно, у новому плані відображено поточні 
завдання, поставлені у сфері забезпе-
чення прав меншин, а також пропозиції 
щодо завдань, що належать до компетен-
ції відповідних міністерств у сфері забез-
печення прав національних меншин. План 
заходів на 2021-2025 роки підготовлено 
у співпраці з Комітетом у справах наці-
ональних меншин та етнічних груп. Він 
визначає основні сфери та оперативні цілі 
забезпечення прав національних меншин, 
заходи для їх реалізації (загалом близько 
35), терміни виконання, відповідальні 
органи, суб’єкти співпраці, серед яких 
Уряд Словацької Республіки, міністерства, 
уповноважені особи, регіональні асоціації 
муніципалітетів, організації національних 
меншин тощо, дорадчі органи та фінансу-
вання відповідних заходів. До основних 
сфер, передбачених планом, належать: 

1. сфера законодавчого та інституцій-
ного захисту прав і статусу національних 
меншин, яка передбачає чотири опера-
ційні цілі (забезпечення участі меншин у 
підготовці закону про статус національ-
них меншин; забезпечення процесу під-
готовки законодавчих змін у використанні 
мов національних меншин за результа-
тами перепису населення 2021 року для 
ефективної участі національних меншин 
та інші); 

2. сфера участі осіб, які належать 
до національних меншин, у вирішенні 
питань, що їх стосуються. Цей напрямок 
передбачає шість заходів, зокрема, вдо-
сконалення механізмів участі нацменшин 
у дорадчих органах усіх рівнів, створення 
молодіжних та інших платформ; сприяння 
діалогу між неурядовими організаціями 
та регіональними та місцевими органами 
самоврядування; проведення практики 
студентів з національних меншин та етніч-
них груп при Урядовому уповноваженому 
Словацької Республіки у справах націо-
нальних меншин тощо; 

3. сфера збору даних про національні 
меншини та мову національних меншин, 
підвищення обізнаності громадськості про 
національні меншини та етнічні групи, 
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що включає чотири операційні заходи. Їх 
мета – забезпечити багаторівневу комуні-
кацію для ретельного аналізу даних про 
населення з точки зору їхньої національ-
ності згідно з переписом 2021 року, запо-
чаткувати широку громадську дискусію 
для розробки пропозицій щодо іннова-
цій політики щодо національних меншин, 
використання цих процесів для сприяння 
міжкультурному порозумінню та соціаль-
ній згуртованості суспільства;

4. сфера покращення забезпечення 
мовних прав національних меншин та 
етнічних груп на практиці, яка передбачає 
п’ять операційних цілей, зокрема покра-
щення рівня володіння мовами меншин 
серед державних службовців, створення 
платформи для обміну досвідом щодо 
використання мов національних меншин 
у форма регулярних інформаційних семі-
нарів, публікація електронної бази даних 
перекладів бланків, заяв, рішень, інших 
документів та інформаційних матеріалів 
посадових осіб з урахуванням потреб осіб, 
які належать до національних меншин та 
етнічних груп у рамках реформування та 
цифровізації державного управління;

5. сфера постійного покращення умов 
для розвитку культури національних мен-
шин, яка включає дев’ять операційних 
цілей, спрямованих на підтримку проектів 
у сфері культури, у тому числі культурних 
проектів для незахищених груп дітей та 
молоді національних меншин, яким загро-
жує бідність та соціальне відчуження, за 
грантовою програмою «Культура неза-
хищених груп», сприяння усуненню упе-
реджень і стереотипів, сприяння ефек-
тивному використанню суспільних ЗМІ з 
метою формування обізнаності більшості 
населення, особливо дітей та молоді, про 
важливість і внесок національних мен-
шин та етнічних груп у розвитку держави 
тощо;

6. сфера покращення умов освіти наці-
ональних меншин, яка включає шість 
завдань, зокрема, більш ефективне вра-
хування специфіки освітніх потреб осіб, 
які належать до національних меншин 
та етнічних груп, у тому числі навчання 
рідною мовою, підготовка відповідних 
навчально-методичних матеріалів, вихо-
вання та навчання дітей та молоді в дусі 

ідей толерантності, міжкультурного та 
міжетнічного діалогу тощо [1, с. 5-28]. 

План дій щодо захисту прав осіб, які 
належать до національних меншин та 
етнічних груп на 2016-2020 роки, який 
передував діючому Плану, містив сім опе-
ративних цілей, які були актуалізовані 
на 2021-2025 роки. Кожна з визначених 
цілей також передбачала ряд заплано-
ваних заходів, індикатори виконання, 
фінансування, відповідальні інституції та 
суб’єкти співпраці [2]. З результативністю 
виконання планів можна ознайомлюва-
тися у звіті про виконання завдань планів 
заходів щодо захисту прав осіб, які нале-
жать до національних меншин та етнічних 
груп [10], а також у звітах про статус і 
права осіб, що належать до національних 
меншин, які з визначеною періодичність 
готує Офіс Урядового уповноваженого з 
питань національних меншин [11]. 

Залежно від сфери та оператив-
них завдань планів визначено основні 
суб’єкти та суб’єкти співпраці всіх перед-
бачених заходів, серед яких і національні 
меншини, що є ще одним з механізмів їх 
участі. Так, наприклад, у реалізації такого 
заходу із основних оперативних цілей 
плану на 2021-2025 роки, як забезпе-
чення участі в процесі розробки законо-
проекту про статус національних меншин 
та його загальносуспільне обговорення 
за повної участі національних меншин, 
повинні бути залучені наступні стейкхол-
дери: Уряд СР, Міністерство культури СР, 
Міністерство освіти, науки, досліджень 
і спорту, Міністерство внутрішніх справ, 
Міністерство юстиції, Міністерство закор-
донних справ та європейських зав’язків, 
Офіс Урядового уповноваженого з питань 
ромської громади, Асоціація міст і муніци-
палітетів Словаччини, Союз міст Словач-
чини, регіональні асоціації муніципаліте-
тів, неурядові організації меншин, які не 
входять до Комітету з питань національ-
них меншин та етнічних груп, фахівці 
з академічних кіл [1, с. 7]. Залежно від 
сфери заходу список суб’єктів може варі-
ювати, але не обходиться без представ-
ників національних меншин. Широке коло 
стейкхолдерів у даному процесі дає мож-
ливість говорити про наявність публічних 
механізмів у реалізації питань та вирішенні 
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проблем у сфері забезпечення прав наці-
ональних меншин, співпрацю державного 
управління та інститутів громадянського 
суспільства. 

Предметним для даного дослідження та 
цінним у практичному плані також є дос-
від розробки незаконодавчих документів 
у Словаччині. Так, у процесі підготовки 
Плану дій на 2016-2020 роки, Офісом 
Урядового уповноваженого з питань наці-
ональних меншин було проведено безпо-
середні консультації з національними мен-
шинами, серію воркшопів у регіонах, де 
концентрація національних меншин є най-
вищою у Словацькій Республіці, зокрема 
у таких містах як Братислава, Банська 
Бистриця і Кошице [8]. Метою цих заходів 
є забезпечення участь у створенні проекту 
плану дій у співпраці з Комітетом у спра-
вах національних меншин та етнічних груп 
і представників національних меншин, 
державної адміністрації та місцевого само-
врядування. Відповідно вибір місць прове-
дення подібних семінарів надає можливість 
якомога більшій кількості представни-
ків національних меншин взяти участь та 
висловитися з цього приводу. 

Над чорновим варіантом плану дій в 
подальшому працює робоча група в Комі-
теті з питань національних меншин та 
етнічних груп. Над вже згадуваним про-
ектом Плану дій щодо захисту прав осіб, 
які належать до національних меншин та 
етнічних груп на 2016-2020 роки, працю-
вала тимчасова робоча група комітету у 
складі п’яти експертів у сфері прав осіб, 
які належать до національних меншин та 
етнічних груп, висунутих членами комітету 
та п’яти представників державної адміні-
страції з Міністерства культури Словаць-
кої Республіки, Міністерства освіти, науки, 
досліджень і спорту Словацької Республіки, 
Міністерство внутрішніх справ Словацької 
Республіки, Офісу Уряду Словацької Респу-
бліки та Офісу уповноваженого Словацької 
Республіки у справах національних мен-
шин [15]. Необхідність розробки плану дій 
на визначений період є одним із основних 
завдань, які випливають з Національної 
стратегії захисту та підтримки прав людини 
в Словацькій Республіці. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
плани дій та інші незаконодавчі доку-

менти у сфері забезпечення та захисту 
прав осіб, які є представниками націо-
нальних меншин та етнічних груп у Сло-
вацькій Республіці є дієвим інструментом 
політики держави, сприяють вчасному 
реагуванню влади на актуальні питання 
та проблеми національних меншин, роз-
ширюють інструменти для координації 
роботи між відповідальними урядовими 
інституціями, міністерствами та іншими 
суб’єктами у виконанні зобов’язань Сло-
вацької Республіки у сфері захисту прав 
та забезпечення відповідного статусу 
національних меншин та етнічних груп і, 
що найважливіше, передбачають меха-
нізми залучення самих національних мен-
шин до розробки і прийняття рішень, які 
їх стосуються. Плани дій є ефективними 
та результативними елементами стратегії 
держави у сфері політики щодо меншин 
(у тому числі ромів, враховуючи розробку 
окремих стратегій та відповідних планів 
дій щодо ромської громади), дозволяють 
актуалізувати та контролювати питання 
забезпечення їх прав, вирішення поточ-
них та гострих проблем відповідно до 
вимог часу. Механізми розробки, при-
йняття та реалізації незаконодавчих доку-
ментів щодо національних меншин у Сло-
вацькій Республіці, їх практичне значення 
в етнополітиці держави та роль для самих 
меншин, дають можливість говорити про 
перспективність подальших досліджень у 
цьому напрямку, у тому числі з рекомен-
даційною метою для суб’єктів влади різ-
них рівнів. 
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Kichera N. Mechanisms of public administration in the context of the development 
and implementation of non-legislative documents on national minorities in the 
Slovak Republic

Summary. The main subject of this study is the existing mechanisms for the participation 
of national minorities in the processes of public policy and administration in the Slovak 
Republic, which are provided for by the state strategy in the field of protection and provision 
of the rights of national minorities and ethnic groups. They are contained not only in state 
legislation and specific laws, but also in non-legislative documents in the field of ensuring 
and protecting the rights of national minorities and ethnic groups and are the part of the 
National Strategy for the Protection and Support of Human Rights in the Slovak Republic. Non-
legislative documents on national minorities are a functional and effective element of Slovak 
ethnopolitics, which reflects the dynamics of ethno-national and ethno-political processes 
and problems in society and allows timely response to them, due to the determination of 
time limits for the functioning of the document, the development of the next document 
taking into account the results of the previous one and the involvement of national minorities 
to the process of their preparation. This practice contributes to the constant involvement 
of national minorities in the management process as subjects of public policy, in particular, 
gives them the possibilities for participation in defining issues and solving problems that 
concern them, also ensures the cooperation of authorities, local self-government and 
civil society (representatives and organizations of national minorities, experts, etc.). In 
addition, such non-legislative documents as action plans for the protection of the rights of 
persons belonging to national minorities and ethnic groups, various strategies of both broad 
importance (strategies for the prevention of discrimination, protection of human rights, 
etc.) and special (for example, specifically on the Roma community), envisage and propose 
practical measures for the implementation of theoretical, sometimes even formal, provisions 
of legislation in one or another area, in this case the area of protecting and providing 
the rights of national minorities and ethnic groups. Such system of implementation of the 
ethnopolitics of the state contributes to the effective functioning of public administration in 
this sphere. 

Key words: public administration, ethnopolitics, national strategy, national minorities, 
legislation, non-legislative documents, the Slovak Republic.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
БЕЗПЕКОЮ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ НА ПРИНЦИПАХ 
ВІДКРИТОГО ПАРТНЕРСТВА

Стаття присвячена теоретичному дослідженню механізму державного управління 
безпекою виборчого процесу на принципах відкритого партнерства влади та громадян 
як рівних суб’єктів державотворчих відносин, відносно підходів до довіри як до взаємо-
відносин партнерів, що формуються на підставі порівняння взаємних оцінок, настанов, 
уявлень та очікувань. Розглянуто функціонування моделей державного управління без-
пекою виборчого процесу на наукових концептах формування демократичної держави 
за загальними положеннями. 

У статті розглядається становлення та визначення сутності сфери державного управ-
ління на принципах відкритого партнерства влади та громадян як рівних суб’єктів 
відносин, наукових концептах функціонування моделей державного управління без-
пекою виборчого процесу. Наведено результати аналізу механізму державного управ-
ління безпекою виборчого процесу на підставі довіри, складовими якого виступають 
програмно-цільовий механізм державного управління безпекою виборчого процесу, 
нормативно-правовий механізм державного управління безпекою виборчого процесу, 
організаційнщо-функціональний механізм державного управління безпекою виборчого 
процесу, механізм державного управління інформаційною безпекою виборчого про-
цесу, позитивна взаємодія яких на основі наукових концептів державного управління 
безпекою виборчого процесу.

У процесі підготовки статті використано сучасні методи наукового дослідження, як 
системний підхід, програмно-цільовий метод та виявлено, що в даний час проблема 
функціонування моделей державного управління безпекою виборчого процесу на прин-
ципах відкритого партнерства залишається актуальною в Україні з огляду на значну 
кількість правопорушень у цій сфері. Узагальнено зміст державних цільових програм 
та принципів виборчого права на відповідність суспільним потребам у системі сталого 
розвитку національної свідомості. 

Ключові слова: державне управління, вибори, виборчий процес, демократія,  
політична довіра.

Обґрунтування актуальності теми 
дослідження

Виборча проблематика сьогодні при-
вертає до себе увагу та викликає підви-
щений інтерес як вітчизняних, так і зару-
біжних науковців. Основою формування 
та використання діалогових форм полі-
тичної участі є принцип відкритого парт-
нерства влади і громадян, в якому вони 
є рівними суб’єктами відносин. Кожен із 
суб’єктів володіє певними ресурсами, які 
підтверджують їх суб’єктність та визнача-
ють потенціал участі в ньому.

У системі державного управління най-
більш перспективним є підхід до довіри 
як до взаємовідносин партнерів, що фор-
муються на підставі порівняння взаємних 
оцінок, настанов, уявлень та очікувань.

Метою статті є визначити, що інтегра-
тивний механізм державного управління 
безпекою виборчого процесу на підставі 
довіри повинен ґрунтуватися на принципах 
відкритого партнерства влади та громадян 
як рівних суб’єктів відносин, наукових кон-
цептах функціонування моделей державного 
управління безпекою виборчого процесу.
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Основний зміст дослідження
Політична довіра є основним фактором 

кристалізації діяльності інституту політичної 
влади як комунікаційної системи, оскільки 
владні відносини в основі розвитку форму-
вались на довірі громадян і погодженням 
делегувати частку особистої свободи з-поза 
меж позаполітичних відносин.

Вибори в сучасній демократичній дер-
жаві є оптимальним інструментом для 
трансформації владних інститутів під 
впливом потреб суспільства.

Демократичні перетворення в країні 
поступово створюють передумови для 
розробки ефективних інструментів уча-
сті громадян у політичному житті. Акту-
альність цих процесів зумовлює необхід-
ність розробки теоретико-методологічних 
аспектів їх удосконалення.

Розбудова демократичної держави 
потребує такого управління виборчим про-
цесом, яке б забезпечило довіру суспіль-
ства до результатів виборів. Взаємозв’я-
зок між такими важливими аспектами, 
як виборчі права та творчий потенціал 
громадян, мають стати мірилом оціню-
вання рівня відкритості та незаангажо-
ваності державного управління виборчим  
процесом [1].

Характер взаємостосунків між пред-
ставниками влади й громадянами може 
бути різним. Влада припускає не тільки 
власне владні взаємостосунки, керівниц-
тво й підкорення між представниками 
влади та громадянами. Це також довіра 
до владних структур, надія на захист, 
допомогу, підтримку в складних життєвих 
ситуаціях. Довіра до влади залежить від 
характеру реальних взаємодій, які скла-
даються між владою і громадянами [2].

Проголосивши Україну незалежною 
у 1991 році й до сьогодення, продов-
жує будуватися наша нова держава і 
під тиском жорсткої критики суспільства 
постійно змінюється система державного 
управління. Страйки робітників переду-
вали розпаду СРСР, фальсифікації під час 
президентських виборів 2004 року спону-
кали до Помаранчевої революції, відмова 
від підписання Договору про асоціацію з 
Європейським Союзу призвела до Рево-
люції гідності у 2013 році. Але всі ці події 
в тій чи іншій мірі є наслідком корупції 

та відсутності довіри громадян до влади, 
державних інституцій, політиків [3].

Основним принципом політичної системи 
країни є влада народу. У суспільній прак-
тиці склалися різні форми прямої демокра-
тії, але найбільш визнаними і поширеними 
є вибори до органів державної влади та 
місцевого самоврядування, а також рефе-
рендум. Виборні органи або виборні поса-
дові особи мають право діяти від імені всіх 
людей, які брали участь у виборах, і наді-
лені повноваженнями приймати рішення, 
які є для них обов’язковими.

На основі державноуправлінського ана-
лізу поняття «довіра» синтезовані визна-
чення, згідно яких «довіра» до влади – це:

– складне, багатогранне явище, яке 
відображає ставлення соціальної групи, 
індивіда додержавної влади;

– добровільне свідомо-позитивне став-
лення, моральна або дієва підтримка;

– емоційне сприйняття діяльності влади. 
Проблеми існуючих сьогодні методик 

виміру довіри розроблені відповідно до різ-
них концептуальних підходів. Більшість з них 
створені закордонними авторами, що усклад-
нює їхнє перенесення і адаптацію в нашому 
суспільстві, що спричинило існування різно-
манітних форм і видів довіри й недовіри.

На сьогодні в Україні спостерігається 
досить низький рівень довіри громад-
ськості до різних гілок влади, що пов’язане 
не лише з негативною оцінкою діяльно-
сті державних інституцій, але й, значною 
мірою, зумовлено емоційним сприйняттям 
їхньої діяльності. Виникнення передумов 
для соціальної напруги, деструктивних 
процесів та кризових ситуацій в суспіль-
стві, є наслідком недостатньої підтримки 
населенням дій та програм, , які здійсню-
ються органами публічної влади [4].

М.Й.Братковським розроблено кон-
цептуальну модель, яка містить систему 
організаційно-психологічних феноменів, 
взаємозалежних з довірою і недовірою в 
організації. Взаємодію перелічених харак-
теристик визначають наступні властивості 
організаційної довіри й недовіри:

– значущість та функції довіри й недовіри;
– основи довіри й недовіри (тип довіри 

й недовіри);
– інтенсивність виразності основ довіри 

й недовіри;



Право та державне управління

214

– сила та ступінь напруженості відно-
син довіри й недовіри;

– стійкість довіри й недовіри [5].
Довіра в структурах влади й феноменів 

спільної життєдіяльності, як психологіч-
ної атмосфери, соціально-психологічного 
клімату, корпоративної культури, стилю 
керівництва, типу виконавчої діяльності, 
лояльності, згуртованості, прихильності в 
залежності від державних інститутів бага-
тьма авторами визначається – «інституціо-
нальною довірою». Це не однобічний зв’я-
зок і має характер взаємодії: позитивне 
ставлення до наявних політичних інсти-
тутів підвищує рівень загальної довіри, 
що у свою чергу служить передумовою 
зростання ефективності роботи держав-
них установ. Від інституціональної довіри, 
у свою чергу, залежить загальнодержавна 
довіра.

Способи підвищення громадської актив-
ності на підставі довіри у суспільстві та під 
час виборів, такі як 

– формування уявлення про престиж-
ність громадської активності;

– оновлення стилю діяльності полі-
тичних сил, який би відповідав вимогам 
виборців;

– регулярне інформування населення 
про позитивні прояви громадської та полі-
тичної активності, а також про способи і 
можливості відстоювання своїх прав;

– залучення роботодавців до організації 
та проведення суспільно корисних акцій, 
пошук та залучення до процесу місцевих 
лідерів;

– перегляд партіями своїх позицій щодо 
виборців, здійснення колективних послі-
довних дій з відновлення довіри виборців;

– рекомендації щодо підвищення ефек-
тивності роботи політичних партій в 
результаті аргументації рівня довіри як 
одного з важливих складових демографіч-
ної, політичної культури [6].

Використання синергетичних принци-
пів підпорядкування для удосконалення 
управління багатокомпонентною систе-
мою забезпечення безпеки виборчого 
процесу з великою кількістю позитивних 
і негативних видів зворотнього зв’язку, 
переходом її структур і підсистем з одного 
рівня упорядкованості на інший, проявом 
нелінійності, конкретності, відкритості, що 

необхідні для самоорганізації виборчих 
систем (виборців).

Механізм державного управління без-
пекою виборчого процесу на підставі 
довіри, складовими якого виступають 
програмно-цільовий механізм державного 
управління безпекою виборчого процесу, 
нормативно-правовий механізм держав-
ного управління безпекою виборчого про-
цесу, організаційнщо-функціональний 
механізм державного управління безпе-
кою виборчого процесу, механізм держав-
ного управління інформаційною безпекою 
виборчого процесу, позитивна взаємодія 
яких на основі наукових концептів дер-
жавного управління безпекою вибор-
чого процесу та методології відкритого 
партнерства влади та громадян як рів-
них суб’єктів відносин дозволить досягти 
позитивного ефекту синергії.

Формування цілісної галузі внутрішнього 
виборчого права спільного для держав – 
носіїв цінностей європейської цивілізації, 
повинно базуватися на єдиному комплексі 
загальних базових принципів права, що 
становлять систему основних постулатів 
у формі обов’язкових міжнародно-право-
вих стандартів.Тому вивчення положень 
виборчого права в їх сукупності і систем-
них взаємозв’язків між собою і з принци-
пами права вищого ієрархічного рівня – це 
шлях до побудови послідовної доктрини 
виборчого права в цілому. Сформованого 
на основі позитивного образу інституту 
публічної влади, який виступає домінант-
ним чинником підвищення ефективності 
діяльності виборчого процесу, що впливає 
на якість державно-управлінських рішень, 
а отже, і на розвиток суспільства в цілому, 
яке залежить від сформованих взаємовід-
носинами відкритого партнерства влади 
та громадян як рівних суб’єктів визначе-
ного механізму.

Відзначено, що інтегративний механізм 
державного управління безпекою вибор-
чого процесу на підставі довіри повинен 
ґрунтуватися на принципах відкритого 
партнерства влади та громадян як рів-
них суб’єктів відносин, наукових концеп-
тах функціонування моделей державного 
управління безпекою виборчого процесу 
на принципах відкритого партнерства.



2022 р., № 2

215

Список використаної літератури:
1. Савков А.П. Державне управління вибор-

чим процесом в Україні: теоретико-мето-
дологічні засади: автореферат дисертації 
на здобуття наукового ступеня доктора 
наук з державного управління, с.30;

2. Кучабський О.Г., Погорєлий С.С. Довіра 
до органів публічної влади як ключо-
вий фактор ефективності системи дер-
жавного управління. Публічне управ-
ління: теорія та практика. 2013. Вип. 1. 
С. 103-108. URL: http://irbis-nbuv.gov.
ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21
COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&
IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_
name=PDF/Pubupr_2013_1_19.pdf;

3. Костецька Л.М. Особливості антикри-
зового управління виборчим процесом 
в Україні. Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня кандидата наук з дер-
жавного управління за спеціальністю 
25.00.01 – «Теорія та історія державного 
управління» – Національна академія 
державного управління при Президен-
тові України, Київ, 2019., с.61;

4. Погорєлий С.С. Довіра громадян до орга-
нів публічної влади як суспільно-політич-
ний феномен: автореф. дис. … канд наук 
з держ. упр.: 25.00.02 / Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України. Одес. 
регіон. ін-т держ. упр. Одеса, 2011. 19 c. 
URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/
irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21D
BN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21
REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&

S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21
P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=
%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%
D1%80%D1%94%D0%BB%D0%B8%D
0%B9%20%D0%A1$;

5. Братковський М.Й. Формування меха-
нізмів реалізації публічної влади на під-
ставі довіри: автореф. дис. … д-ра наук з 
держ. упр.: 25.00.02 / Донецький держ. 
ун-т упр. Донецьк, 2011. 34с. URL: http://
www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/
cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P
21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S
21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=2
0&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S
21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%-
D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0
%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%
BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C.%20
%D0%9B.$, С.15;

6. Братковський М.Й. Формування меха-
нізмів реалізації публічної влади на під-
ставі довіри: автореф. дис. … д-ра наук з 
держ. упр.: 25.00.02 / Донецький держ. 
ун-т упр. Донецьк, 2011. 34с. URL: http://
www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/
cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P
21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S
21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=2
0&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S
21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%-
D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0
%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%
BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C.%20
%D0%9B.$, С.18.

Kuzyk P. Functioning of models of state management of security of electoral 
process on the principles of open partnership

The article is devoted to the theoretical research of the mechanism of state management 
of the security of the election process based on the principles of open partnership of the 
authorities and citizens as equal subjects of state-building relations, regarding approaches 
to trust as a mutual relationship between partners formed on the basis of a comparison 
of mutual assessments, instructions, ideas and expectations. The functioning of models of 
state management of the security of the electoral process based on scientific concepts of the 
formation of a democratic state according to general provisions is considered.

The article examines the formation and definition of the essence of the sphere of public 
administration based on the principles of open partnership of the government and citizens as 
equal subjects of relations, scientific concepts of the functioning of models of public administration 
of the security of the election process. The results of the analysis of the mechanism of the 
state management of the security of the election process based on trust are presented, the 
components of which are the program-target mechanism of the state management of the 
security of the election process, the regulatory and legal mechanism of the state management 
of the security of the election process, the organizational and functional mechanism of the state 
management of the security of the election process, the mechanism of the state management 
of information the security of the election process, the positive interaction of which is based on 
scientific concepts of state management of the security of the election process.
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In the process of preparing the article, modern methods of scientific research were used, 
such as a systematic approach, a program-target method, and it was found that currently 
the problem of the functioning of models of state management of the security of the election 
process based on the principles of open partnership remains relevant in Ukraine, given 
the significant number of offenses in this area . The content of state target programs and 
the principles of electoral law in accordance with social needs in the system of sustainable 
development of national consciousness is summarized.

Key word: public administration, elections, electoral process, democracy, political trust.
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ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ В РАЙОНАХ 
ПРОВЕДЕННЯ ВОЄННИХ (БОЙОВИХ) ДІЙ АБО 
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В ТИМЧАСОВІЙ ОКУПАЦІЇ, 
ОТОЧЕННІ (БЛОКУВАННІ)

Стаття присвячена аналізу особливостей публічного адміністрування на територіях, 
які розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в 
тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

З’ясовано, що ключову роль у здійсненні публічного адміністрування на територіях, 
які розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в 
тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відведено військово-цивільним адміністра-
ціями як тимчасовим державним органам, на яких в першу чергу покладено забезпе-
чення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у проти-
дії актам збройної агресії, диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення 
гуманітарної катастрофи в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації. Також 
досліджено правову природу військових-цивільних адміністрацій, їх підпорядкування та 
відповідність їх повноважень нормам Конституції України та інших законодавчих актів. 

Звернуто увагу, що публічне адміністрування на вищевказаних територіях також 
здійснюється й іншими органами державної влади та виконавчої влади. Водночас, реалії 
сьогодення призвели до удосконалення методів публічного адміністрування у різнома-
нітних секторах публічного адміністрування.

Встановлено, що відповідні суб’єкти орієнтуються на дистанційно- цифрові формати 
надання державних послуг. В той же час, існують проблеми з їх наданням, у випадку 
недоступності мобільного зв’язку чи мережі «Інтернет» в окремих окупованих терито-
ріях України. 

Наведено приклади законодавчих змін, спрямованих на забезпечення ефективності 
публічного адміністрування в умовах війни, зокрема у сферах соціального забезпе-
чення населення окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб, діяльності під-
приємств, організації державної служби, здійснення правосуддя та виконання судових 
рішень. При цьому законодавцем приділяється постійна увага покращенню взаємодії у 
системі публічного адміністрування з метою забезпечити дотримання прав і свобод гро-
мадян, які страждають від незаконних дій агресора. 

Ключові слова: публічне адміністрування, військово-цивільні адміністрації, тимча-
сово окупована територія, збройна агресія, органи державного управління.

Постановка проблеми. З почат-
ком збройної агресії Російської Федерації 
проти України перед органами публічної 
влади України постали нові виклики та 
завдання, пов’язані з реалізацію прав та 
свобод громадян, а управління країною 
в умовах війни вимагають нової якості та 
стійкості інституцій, своєчасного та ефек-
тивного ухвалення рішень. Порушення 

системи публічного адміністрування на 
територіях, які розташовані в районах 
проведення воєнних (бойових) дій або які 
перебувають в тимчасовій окупації, ото-
ченні (блокуванні) стало пріоритетним 
викликом, який вимагає негайного адап-
тування до ситуації, щоб зберегти ефек-
тивність управління державою та дієздат-
ність її органів, забезпечити дотримання 
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прав і свобод громадян, які страждають 
від незаконних дій агресора. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Вивченню питань, що стосуються 
публічного адміністрування на окупованих 
територіях приділяли увагу такі науковці 
як Негуляєв І.М., Маслова Я.І., Сікорський 
О.П., Свіріна К.С. Шевченко В.Й. та багато 
інших.

Незважаючи на існування низки публі-
кацій з цього питання, залишаються недо-
статньо дослідженими та потребують 
подальшої наукової розробки питання 
визначення особливостей публічного 
адміністрування на окремих територіях 
України в контексті збройної агресії Росій-
ської Федерації.

Мета статті – дослідити особливості 
публічного адміністрування на територіях, 
які розташовані в районах проведення 
воєнних (бойових) дій або які перебува-
ють в тимчасовій окупації, оточенні (бло-
куванні).

Виклад основного матеріалу. 
Публічне адміністрування виступає одним 
із своєрідних засобів реалізації прав та 
охоронюваних законом інтересів грома-
дян через послуги та функції, які надає їм 
держава та при цьому гарантує їх належне 
виконання та охорону на державному 
рівні та за своєю природою спрямоване 
на досягнення остаточної мети механізму 
державного управління- ефективну реалі-
зацію прав, свобод та охоронюваних зако-
ном інтересів. В той же час, реалізація 
процесу публічного адміністрування від-
бувається за допомогою розроблення та 
втілення відповідних управлінських меха-
нізмів, що створюють умови для своєчас-
ного та ефективного розв’язання наявних 
у цій сфері суперечностей. Публічне адмі-
ністрування є процесом досягнення націо-
нальних цілей та інтересів шляхом діяль-
ності суб’єктів публічної сфери, у тому 
числі законодавчих, виконавчих і судо-
вих органів та органів місцевого самовря-
дування. Але за сучасних умов виникла 
потреба у оперативному та мобільному 
прийнятті рішень вищими державними 
посадовцями та відповідній реакції зако-
нодавчого органу з метою пристосування 
моделі публічного управління до умов 
воєнного стану.

Законом України «Про правовий режим 
воєнного стану» на територіях, на яких 
введено воєнний стан, для забезпечення 
дії та законів України, забезпечення разом 
із військовим командуванням запрова-
дження та здійснення заходів право-
вого режиму воєнного стану, оборони, 
цивільного захисту, громадської безпеки і 
порядку, охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян, Президентові Укра-
їни згідно статті 4 вищезгаданого Закону 
надано право утворюватися тимчасові 
державні органи – військові-цивільні адмі-
ністрації [1].

Таким чином, ключовими суб’єктами 
публічного адміністрування на визначе-
них територіях є військово-цивільні адмі-
ністрації.

Відповідно до частини 2 статті 1 Закону 
України «Про військово-цивільні адміні-
страції» військово-цивільні адміністрації 
- це тимчасові державні органи у селах, 
селищах, містах, районах та областях, що 
діють у складі Антитерористичного цен-
тру при Службі безпеки України (у разі їх 
утворення для виконання повноважень 
відповідних органів у районі проведення 
антитерористичної операції) або у складі 
Об’єднаного оперативного штабу Зброй-
них Сил України (у разі їх утворення для 
виконання повноважень відповідних орга-
нів у районі здійснення заходів із забез-
печення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях) і призначені для забезпечення 
дії Конституції та законів України, забез-
печення безпеки і нормалізації життєді-
яльності населення, правопорядку, участі 
у протидії актам збройної агресії, дивер-
сійним проявам і терористичним актам, 
недопущення гуманітарної катастрофи в 
районі відсічі збройної агресії Російської 
Федерації, зокрема проведення антитеро-
ристичної операції [2].

Правова природа військово-цивільних 
адміністрацій характеризується певними 
особливостями, які випливають зі змісту про-
фільного закону та характеру їх діяльності.

Так, особливістю реалізації їх повно-
важень в умовах воєнного стану є те, що 
вони, окрім повноважень, визначених 
компетенційними законами, мають здійс-
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нювати і ті, що є необхідними для забез-
печення оборони України, захисту без-
пеки населення та інтересів держави.

Окрім цього, як слушно зазначає В. Шев-
ченко, особливість правосуб’єктності вій-
сько-цивільних адміністрацій полягає в 
тому, що це специфічний орган державної 
влади із перехресним підпорядкуванням 
Антитерористичному центру Служби Без-
пеки України, Президентові України, Вер-
ховній Раді України та Кабінету Міністрів 
України [3, с. 214].

На думку Маслової Я.І. така субордина-
ція суттєво ускладнює процеси вико нання 
завдань суб’єктом публічного адміністру-
вання, але вона є об’єктивно необхідною [4].

В той же час не менш важливим є 
питання щодо конституційності ство-
рення таких тимчасових державних орга-
нів, оскільки повноваження (права та 
обов’язки) Президента України встановлю-
ються виключно Конституцією України, на 
що прямо вказують положення пункту 31 
частини 1 ст. 106 Основного Закону. На 
цю обставину в своїх рішеннях неоднора-
зово звертав увагу і Конституційний Суд 
України. Наприклад, в пункті 2 рішення 
від 10 квітня 2003 року № 7-рп/2003 Кон-
ституційний Суд зазначив, що «відповідно 
до Конституції України повноваження 
Президента України вичерпно визначені 
Конституцією України, а це унеможлив-
лює прийняття законів, які встановлю-
вали б інші його повноваження (права та 
обов’язки)» [5].

Іншою особливістю є те, що їх діяль-
ність носить тимчасовий характер, тобто 
вони здійснюють свою діяльність до ска-
суванням воєнного стану і лише на відпо-
відних територіях.

В процесі визначення вказаних терито-
рій за основу використовуються наступні 
критерії: території, що є тимчасово окупо-
ваними, території, що перебувають в ото-
ченні (блокуванні) та території, на яких 
тривають активні бойові дії.

Визначення тимчасово окупованої 
Російською Федерацією території України 
(тимчасово окупована територія) надано в 
пункті 7 частини 1 статті 11 Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод грома-
дян та правовий режим на тимчасово оку-
пованій території України», згідно якого це 

частини території України, в межах яких 
збройні формування Російської Федера-
ції та окупаційна адміністрація Російської 
Федерації встановили та здійснюють фак-
тичний контроль або в межах яких збройні 
формування Російської Федерації встано-
вили та здійснюють загальний контроль з 
метою встановлення окупаційної адміні-
страції Російської Федерації [6].

Щодо територій, що перебувають в ото-
ченні (блокуванні) та територій, на яких 
тривають активні бойові дії, на сьогодніш-
ній день законодавчого визначення не має, 
водночас Мінреінгтеграції наділено повно-
важеннями щодо формування їх переліку. 
Такий перелік формується щоденно та 
публікується на офіційному вебсайті. 

Станом на 19.07.2022 до оновленого 
переліку територіальних громад, розта-
шованих у районах проведення воєнних 
(бойових) дій, або які перебувають у тим-
часовій окупації, оточенні (блокуванні) 
входить 9 областей [ 7 ].

Це територіальні громади Донецької 
(66), Харківської (51), Дніпропетровської 
(7), Луганської ( 37), Запорізької (54), Хер-
сонської (49) та Миколаївської областей.

Разом з цим, окрім військово-цивільних 
адміністрацій, на вказані території поши-
рюється діяльність й інших органів дер-
жавної влади.

Основними об’єктами публічного адмі-
ністрування на вказаних територіях слід 
вважати, сектори публічного адміністру-
вання, галузі промисловості, державні 
установи, організації і підприємства, під-
відомчі органам виконавчої влади.

Враховуючи безпекову ситуацію на 
територіях, що зазнали впливу від повно-
масштабного вторгнення держави-агре-
сора або перебувають в окупації, суб’єк-
тами публічної адміністрації формуються 
відповідні методи публічного адміністру-
вання відмінні від тих, що застосовуються 
в умовах мирного часу.

При цьому, для збереження цілісності 
системи публічного адміністрування, від-
повідні суб’єкти орієнтуються на дистан-
ційні й цифрові формати надання держав-
них послуг, в тому числі - і в окупованих 
громадах.

Так, Уряд ухвалив розроблене Мінсо-
цполітики рішення, яке забезпечує мож-
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ливість поширити додаткові виплати від 
міжнародних організацій на мешканців 
територій, які окуповані, деокуповані або 
знаходяться в зоні активних бойових дій.

Ухвалене рішення передбачає, що додат-
кові грошові виплати міжнародними органі-
заціями можуть також надаватись особам, 
які не мають і не мали статусу внутрішньо 
переміщених осіб, але проживають:

1) у деокупованих населених пунктах,
2) у населених пунктах, які знаходяться 

у зоні активних бойових дій або постійних 
обстрілів,

3) у населених пунктах, які перебува-
ють в тимчасовій окупації, оточенні (бло-
куванні).

Заявки на отримання таких гро-
шових виплат мешканцям вказаних  
територій можна буде подати 
через інформаційну платформу  
«єДопомога» (edopomoga.gov.ua).

Також, постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.04.2022 № 457 визначено 
оновлені умови підтримки окремих катего-
рій населення, яке постраждало у зв’язку 
з військовою агресією Російської Федера-
ції проти України. 

Починаючи з травня 2022 року таку 
допомогу надають внутрішньо переміще-
ним особам, які перемістилися з території 
територіальних громад, що розташовані 
в районах проведення воєнних (бойо-
вих) дій або які перебувають в тимчасовій 
окупації, оточенні (блокуванні), а також 
внутрішньо переміщеним особам, у яких 
житло зруйноване або непридатне для 
проживання внаслідок пошкодження і які 
подали заявку на відшкодування відповід-
них втрат, зокрема через Єдиний держав-
ний вебпортал електронних послуг [8].

В той же час, оскільки більшість адмі-
ністративних послуг зорієнтовані на вико-
ристання електронного сервісу державних 
послуг «ДІЯ» виникають проблеми щодо 
їх доступності на окупованих територіях, у 
зв’язку із блокуванням окупантами мереж 
мобільного зв’язку та «Інтернет» [9].

Окрім цього, з початком збройної агресії 
проти України з метою збереження функ-
ціональної діяльності державної служби 
на визначених територіях, законодавцем 
внесено окремі зміни щодо особливостей 
роботи державних службовців.

Так, державні службовці, які перебува-
ють на території України, яка захоплена 
агресором під час збройної агресії проти 
України, або в межах районів воєнних 
(бойових) дій або блокованих районів, за 
можливості, можуть продовжувати пра-
цювати у штатному режимі або викону-
вати посадові обов’язки за межами робо-
чого приміщення, адміністративної будівлі 
(дистанційно).

Також задля підтримки та збереження 
сектору економіки Міністерством інфра-
структури України спільно з Міністерством 
економіки України розроблено програму 
щодо релокації підприємств із зони бойо-
вих дій. 

Зокрема, заявку може подати будь-яке 
підприємство та після обробки усіх запитів 
Міністерство економіки визначає черго-
вість релокації компаній. Пріоритет мають 
стратегічні підприємства та компанії, які 
виробляють товари першої необхідності, а 
підприємства, які мають змогу самотужки 
перевезти своє обладнання, отримують 
допомогу з логістичних питань [10].

В частині заходів правового регулю-
вання на окупованих територіях також 
розроблено систему, яка забезпечує 
обслуговування мешканців відповідними 
органами державної влади, що макси-
мально наближені за територіальним 
принципом до зон бойових дій. 

До прикладу, Міністерством юстиції в 
квітні цього року внесено зміни до Інструк-
ції з організації примусового виконання 
рішень, затвердженої наказом Міністерства 
юстиції України від 02.04.2012 No 512/5. 

Відповідно до цих змін, під час дії 
воєнного стану виконання рішень, міс-
цем виконання яких згідно з части-
ною першою статті 24 Закону України 
«Про виконавче провадження» є тери-
торія, яка відповідно до Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод гро-
мадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України» є тимча-
сово окупованою територією України, або 
територія, включена до Переліку тери-
торіальних громад, які розташовані в 
районі проведення воєнних (бойових) 
дій або які перебувають в тимчасовій 
окупації, оточенні (блокуванні), затвер-
дженого Мінреінтеграції за погоджен-
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ням з Міноборони на підставі пропозицій 
відповідних обласних, Київської міської 
військових адміністрацій (далі – Пере-
лік), здійснюється органом державної 
виконавчої служби, компетенція якого 
поширюється на таку територію, за умови 
зміни ним місцезнаходження, яке не підпа-
датиме під Перелік, або органом державної 
виконавчої служби, визначеним Міністер-
ством юстиції України за поданням/пропо-
зиціями Департаменту державної виконав-
чої служби Міністерства юстиції України.

Інформація про зміну місцезнаходження 
органів державної виконавчої служби або 
про визначення органу державної вико-
навчої служби, на який покладатиметься 
повноваження з примусового виконання 
рішень, місцем виконання яких є тимча-
сово окупована територія України або 
територія, включена до Переліку, публі-
кується на вебсайті Міністерства юсти-
ції України та вебсайтах міжрегіональних 
управліньМіністерства юстиції України по 
мірі її оновлення [11].

Окрім цього, з метою забезпечення 
права на судовий захист на окупованих 
територіях в березні цього року законо-
давцем внесено зміни до Закону Укра-
їни «Про судоустрій та статус суддів», 
згідно яких справи, які перебувають у 
провадженні судів, розташованих на тим-
часово окупованих територіях, розгляд 
яких не закінчено ухваленням судового 
рішення, передаються іншим судам відпо-
відно до встановленої законом підсудно-
сті, з урахуванням положень частини сьо-
мої статті 147 вказаного Закону протягом 
двадцяти робочих днів з дня встановлення 
такої підсудності або в інший розумний 
строк [12].

І надалі законодавцем ведеться робота 
щодо адаптації діючого законодавства 
до вимог воєнного часу та забезпечення 
належного публічного адміністрування на 
визначених територіях.

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
за результатами проведеного аналізу 
доходимо висновку, що публічне адміні-
стрування на територіях, які розташовані 
в районах проведення воєнних (бойо-
вих) дій або які перебувають в тимчасо-
вій окупації, оточенні (блокуванні) харак-
теризується наступними особливостями. 

Перш за все, ключову роль у здійсненні 
публічного адміністрування на вказаних 
територіях відведено військово-цивільним 
адміністраціями, діяльність яких носить 
тимчасовий характер та спрямована на 
забезпечення безпеки і нормалізації жит-
тєдіяльності населення. Водночас, існують 
застереження щодо конституційної ство-
рення таких державних органів. Іншою 
особливістю є те, що компетенція суб’єк-
тів публічного адміністрування поширю-
ється лише на визначені території. Окрім 
цього, ще однією особливістю є те, що 
методи публічного адміністрування носять 
дистанційно-цифровий формат та перебу-
вають у постійній динаміці в залежності 
від безпекової ситуації на цих територіях. 
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Plekan V. The peculiarities of public administration in territories that are located 
in the area of military (combat) operations or that are under temporary occupation, 
encirclement (blockade)

The article is devoted to the analysis of the peculiarities of public administration in the 
territories located in the area of military (combat) operations or which are under temporary 
occupation, encirclement (blockade).

It has been found that the key role in the implementation of public administration in 
the territories located in the area of military (combat) actions or that are under temporary 
occupation, encirclement (blockade) is assigned by military-civilian administrations as 
temporary state bodies, in which in the first place tasked with ensuring the safety and 
normalization of the life of the population, law and order, participation in countering acts 
of armed aggression, acts of sabotage and acts of terrorism, preventing a humanitarian 
disaster in the area of repelling armed aggression of the Russian Federation. The legal nature 
of military-civilian administrations, their subordination and compliance of their powers with 
the norms of the Constitution of Ukraine and other legislative acts were also investigated.

Attention is drawn to the fact that public administration in the above-mentioned territories 
is also carried out by other bodies of state power and executive power. At the same time, 
the realities of today have led to the improvement of public administration methods in 
various sectors of public administration.

It has been established that the relevant subjects are oriented towards remote and 
digital formats of providing public services. At the same time, there are problems with their 
provision, because in the case of unavailability of mobile communications or the «Internet» 
network in certain occupied territories of Ukraine.

Examples of legislative changes aimed at ensuring the effectiveness of public administration 
in war conditions are given, in particular in the areas of social security for the population 
of the occupied territories and internally displaced persons, the activities of enterprises, 
the organization of public service, the administration of justice and the execution of court 
decisions. At the same time, the legislator pays constant attention to the improvement of 
interaction in the system of public administration in order to ensure the observance of the 
rights and freedoms of citizens who suffer from the illegal actions of the aggressor.

Key words: public administration, military-civilian administrations, temporarily occupied 
territory, armed aggression, state administration bodies.
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ЗАРУБІЖНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО 
ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Стаття присвячена актуальній науковій проблемі вироблення концептуального під-
ходу щодо побудови міжсекторного партнерства в сфері громадського здоров’я. Акцент 
зроблено на зарубіжних дослідженнях і практиці побудови міжсекторного партнерства 
як основи для розробки концептуального підходу в українській науці і практиці. У статті 
наведено різні підходи зарубіжних науковців та дослідників до партнерства в сфері 
громадського здоров’я. Демонструється динаміка наукових думок за період з 1994 р. по 
2021 р. В зарубіжній науці виділяють декілька видів партнерств в сфері громадського 
здоров’я: державно-приватне (з підприємцями та бізнесом); неприбутково-приватне 
партнерство (між громадськими організаціями та підприємцями і бізнесом); держав-
но-некомерційне партнерство (між державним і громадським сектором, в українській 
науці і практиці має формулювання як «державно-громадянське» та «державно-гро-
мадське» партнерство). Ці три партнерства с складовими міжсекторного партнерства 
(в українській науці – міжсекторального). Такі міжсекторні партнерства (CSP) збері-
гають чіткі відмінності між державним, неприбутковим та приватним секторами. Тер-
мін «міжсекторне партнерство» використовується для позначення будь-якої комбінації 
державних, неприбуткових (як державних, так і приватних) і приватних (комерційних) 
відносин. Найчастіше партнерство визначають як співпрацю, союз, коаліцію, мережу, 
міжорганізаційні відносини, спільну пропагандистську кампанію та робочу групу. Наго-
лошується на різних моделях та підходах до побудови міжсекторної взаємодії. Пока-
зано, що скоординовані міжгалузеві дії всіх суб’єктів публічного управління та адміні-
стрування необхідні для вирішення складних і постійних проблем зі здоров’ям. У статті 
продемонстровано процедури і організаційні структури, які застосовуються для форма-
лізації міжсекторного партнерства та відрізняються між країнами в залежності від кон-
ституційних механізмів, традицій, конкретних пріоритетів, існуючих інституцій.

Ключові слова: публічне управління та адміністрування, органи державної влади 
та місцевого самоврядування, партнерство, міжсекторне партнерство, громадське  
здоров’я, зарубіжний досвід.

Постановка проблеми. Фактори, які 
впливають на стан здоров’я, є складними 
і виходять далеко за межі надання медич-
них послуг. Багато з них не підпадають 
під повноваження міністерства охорони 
здоров’я. Як результат, відповідальність 
за поступову реалізацію права на здоров’я 
має бути розподілена між усіма суб’єктами 
публічного управління та адміністрування 
в цілому. Скоординовані міжгалузеві дії 
для покращення здоров’я, в тому числі 
між міністерствами, між різними рівнями 
влади, а також із зацікавленими сторо-
нами за межами уряду необхідні для вирі-

шення складних і постійних проблем зі 
здоров’ям. Законодавча та регуляторна 
реформа може підтримувати міжсекто-
ральні дії в галузі охорони здоров’я різ-
ними способами, у тому числі шляхом 
створення нових управлінських структур 
і процесів для досягнення спільних цілей, 
шляхом встановлення системи підзвітно-
сті, яка визначає відповідальність учасни-
ків, а також шляхом надання чітких повно-
важень для міжгалузевих дій відповідних 
державних органів та влади. Процеси 
та структури, які використовуються для 
формалізації міжсекторного партнерства  
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відрізняються між країнами і залежать від 
існуючих інституцій, традицій та консти-
туційних механізмів, а також конкретних 
пріоритетів. Зарубіжний досвід запро-
вадження міжсекторного партнерства в 
сфері громадського здоров’я має досвід 
десятирічь. За цей період визначено кращі 
практики та недоліки міжсекторного парт-
нерства, розробляються певні моделі, при-
таманні кожній державі. Вивчення досвіду 
зарубіжних держав надасть можливість 
сформувати українську модель міжсектор-
ного партнерства в сфері громадського 
здоров’я і запобігти тих проблем і поми-
лок, з якими стикнулись держави, почи-
наючи з 1994 р. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Звернення до проблематики ролі і 
можливостей громадських організацій як 
альтернативних державі постачальників 
медичних послуг має певну історію роз-
витку в зарубіжній науці. Фахівці (L. Gilson, 
P. D. Sen, S. Mohammed, P. Mujinja, 
1994 р.) [1]  наголошують на обмеженості 
ресурсів таких громадських організацій і 
неефективність управління, але на прак-
тиці вони працюють як комерційні поста-
чальники. Втім, політика і проєкти Світо-
вого банку у цей період ґрунтувались на 
тому, що громадські організації можуть 
створити конкуренцію у сфері надання 
медичної допомоги і це має бути підкрі-
плено спеціальною державною політикою. 
Визначено 6 груп громадських об’єднань, 
які діють у сфері охорони здоров’я: релі-
гійні; міжнародні; місцеві; профспілки; 
професійні асоціації; інші некомерційні 
організації. Зазначається, що Громадські 
об’єднання виконують 4 загальні функ-
ції сектора охорони здоров’я: надання 
послуг; соціальна діяльність, допоміжна 
діяльність, дослідження та адвокація. На 
період 1994 р. існувало декілька видів під-
тримки подібних громадських організацій: 
1) відкрита підтримка (урядові фінансові 
гранти, натуральні пожертви на конкретні 
витрати на охорону здоров’я, у тому числі 
на оплату праці); 2) прихована підтримка 
(податкові субсидії та пільги для таких 
громадських організацій). Втім, для дер-
жави це велике навантаження, відсутність 
гнучкості та економічні обмеження. Саме 
тому найбільш застосовним розглядається 

варіант неприбутково-приватного парт-
нерства. Окремим джерелом є комерційна 
діяльність самої громадської організації та 
громадські ресурси (можливості внесків 
громад). 

В подальшому розширюється роль гро-
мадських організацій (S. Ruhl, M. Stephens, 
P. Locke, 2003 р.) [2]: участь у розробці 
впровадженні та реформуванні зако-
нів про охорону здоров’я; забезпеченні 
готовності системи охорони здоров’я до 
надзвичайних ситуацій. Завдання громад-
ських організацій в системі охорони здо-
ров’я розширюються і систематизуються 
дослідниками (M. Piotrowicz, D. Cianciara, 
2013 р. [3]): 1) надання послуг (медичні, 
соціальні, психологічні послуги, догляд, 
матеріальне та фінансове забезпечення, 
інтеграційну діяльність); пропаганда здо-
ров’я (освітні, інформаційні послуги та 
навчання).

В контексті міжсекторального партнер-
ства розглядається роль органів місце-
вого самоврядування, які можуть засто-
совувати різні стратегії для роботи в 
різних секторах щодо сприяння здоров’ю 
(R. Rantala, M. Bortz, F. Armada, 2014) 
[4]: інтеграція проблем охорони здоров’я 
в політичні процеси інших секторів; фор-
малізація/інституалізація політики; інте-
грування конкретної проблеми здоров’я 
у політику чи діяльність окремих секто-
рів, у тому числі і у громадський сектор; 
залучення громадськості для вирішення 
проблем громадського здоров’я. Міжга-
лузева взаємодія в межах міжсекторного 
партнерства характеризується в контексті 
механізмів охорони здоров’я і стосується: 
координаційної структури (комітет, про-
ектна група, блок/плата, рада); фінан-
сових механізмів (спільний бюджет, 
фінансування (для втручання), місцевий 
уряд, національний уряд, міжнародні або 
приватні донори); інструментів обробки 
(оцінка впливу на здоров’я; інструмент 
оцінки та реагування на справедливість 
у сфері охорони здоров’я (Urban HEART); 
оцінки потреб; мандатів (місцева політика 
або стратегічний план, місцеві розпоря-
дження чи постанова, національний ман-
дат або закон). 

Роль громадських організацій в міжсек-
торному партнерстві в галузі охорони здо-
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ров’я досліджується в контексті партнер-
ства між громадськими організаціями та 
бізнесом, що визначається як окремий вид 
партнерства. Деякі автори (L. M. Johnston, 
D. T. Finegood, 2015 р. [5]) охорону здо-
ров’я в своїй основі вважають спільним під-
приємством. При цьому форми партнерства 
для такого виду «підприємства» виокрем-
люються в достатньо широкому діапазоні: 
державно-приватне партнерство; неко-
мерційно-приватне партнерство; держав-
но-некомерційне партнерство; держав-
но-приватна взаємодія. Всі ці партнерства 
мають певну основу, з врахуванням осо-
бливостей кожного з секторів: державний 
сектор обслуговує суспільні інтереси, та 
має спеціальні права і повноваження для 
вирішення соціальних проблем; держав-
ний та некомерційний сектори спрямовані 
на співпрацю з приватним сектором задля 
отримання ресурсів; громадські та благо-
дійні організації є привабливими партне-
рами для бізнесу, оскільки спрямовані на 
вирішення соціальних проблем і є неза-
лежними від держави та ринку. Дослідники 
зауважують, що такі форми державно-при-
ватного партнерства не мають універсаль-
ного застосування, а мають бути гнучкими 
і «ця гнучкість має бути збалансована з 
необхідним захистом від загроз для ціліс-
ності публічної сфери» [5]. 

Міжсекторне партнерство розгля-
дається в контексті міжсекторних дій 
(J. H. Corbin, 2017 р. [6]), що передбачає 
партнерство у всьому спектрі ініціатив зі 
зміцнення здоров’я на місцевому, регіо-
нальному та національному рівні. 

Громадські організації відіграють цікаву 
роль у сприянні розвитку громад, залиша-
ючись незалежними від уряду. Прикладом 
співпраці між європейськими професіо-
налами охорони здоров’я є Європейська 
мережа медичних резидентів громадського 
здоров’я (EuroNet MRPH), яка об’єднує 10 
національних навчальних програм асоціа-
цій громадського здоров’я. Такі організа-
ції зацікавлені в передачі знань, дослід-
ницькій співпраці та створюють унікальне 
середовище для розвитку ідей, заохо-
чуючи швидке поширення інформації в 
Європі (D. Brito, 2019 р. [7]).

Мета статті (постановка завдання) 
полягає у висвітленні динаміки станов-

лення міжсекторного партнерства в зару-
біжних державах як досвіду для україн-
ської науки і практики.

Виклад основного матеріалу. Зару-
біжні фахівці (D. A. Watkins et al., 2017 р.) 
[8] відзначають, що ряд країн подолали 
перешкоди на шляху впровадження між-
секторних підходів до охорони здоров’я, 
зокрема Іран створив кілька національних 
механізмів для об’єднання секторів для 
покращення здоров’я, включаючи Націо-
нальну координаційну раду здорових міст 
і здорових сіл, яка контролює ініціативи 
з покращення здоров’я на рівні громад, 
а самі ініціативи засновані на таких стра-
тегіях, як розширення доступу до фінан-
сових кредитів, соціальних послуг та 
санітарії. Таїланд енергійно заохочує наці-
ональні міжсекторні заходи щодо охорони 
здоров’я, включаючи використання оці-
нок впливу на здоров’я, що є важливими 
інструментами для сектора охорони здо-
ров’я та залучення інших секторів шляхом 
визначення можливих позитивних і нега-
тивних наслідків для здоров’я від інших 
галузевих політик. 

Міжсекторне партнерство, як частина 
інноваційної діяльності, було одним із 
кількох типів офіційних міжсекторних іні-
ціатив охорони здоров’я, заснованих на 
спільному управлінні, які були санкціо-
новані Міністерством охорони здоров’я 
Англії (P. V. Ovseiko et al., 2014 р.) [9]. 
Фахівці (Національний інститут здоров’я 
та передового догляду (NICE), Манче-
стер, 2015 р.) в подальшому вважали, що 
інтеграція медичної допомоги та соціаль-
ної допомоги призвела до використання 
різних моделей медичної та немедичної 
допомоги [10]. Така інтеграція сприяє 
безперебійному забезпеченню надання 
допомоги між різними закладами охорони 
здоров’я та соціальними установами, доз-
воляючи медичним та соціальним праців-
никам працювати разом, щоб покращити 
результати пацієнтів [10].

Департамент охорони здоров’я та соці-
ального забезпечення Сполученого Коро-
лівства 29 березня 2021 р. опублікував 
консультативний документ «Трансфор-
мація системи громадського здоров’я: 
реформування системи громадського 
здоров’я відповідно до викликів нашого 
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часу» (застосовується до Англії), в якому 
йдеться про:

– зміцнення місцевих та національних 
систем охорони здоров’я, в основу якого 
покладено підтримку місцевих органів 
влади та їх директорів з охорони здоров’я 
(DPH) як лідерів системи громадського 
здоров’я Англії та посилення ролі інтегро-
ваних систем медичної допомоги (ICS) у 
стимулюванні спільних місцевих дій щодо 
здоров’я населення; 

– посилення ролі головного лікаря 
(CMO) як провідного незалежного радника 
з питань охорони здоров’я, що забезпе-
чує професійне керівництво новим Управ-
лінням зі сприяння здоров’ю та іншими 
новими функціями DHSC, а також забез-
печує незалежність консультацій з питань 
охорони здоров’я уряду;

– лідерство, створеного у квітні 
2021 року UKHSA, що буде діяти як 
системний лідер з охорони здоров’я, 
забезпечуючи інтелектуальне, наукове й 
оперативне лідерство на національному, 
місцевому і глобальному рівнях та розви-
ватиме співпрацю з децентралізованими 
адміністраціями, включаючи агенції охо-
рони здоров’я Шотландії, Уельсу та Пів-
нічної Ірландії;

– ухвалення закону про включення 
«Партнерства у сфері охорони здоров’я та 
догляду» як частини ICS, завданням якого 
буде просування партнерських домовле-
ностей та розробка плану для задоволення 
потреб системи охорони здоров’я, соціаль-
ної допомоги та охорони здоров’я [11].

Агентство громадського здоров’я 
Канади (Оттава, Онтаріо) у грудні 2019 р. 
визначило основні пункти міжгалузевої 
взаємодії (K. Lucyk, 2020):

– визначаються можливості для міжга-
лузевих дій щодо соціальних детермінант 
здоров’я та справедливості у здоров’ї;

– ключові сфери міжгалузевих дій, 
визначені в листах-мандатах 2019 року, 
включають прийняття заходів щодо полі-
тики перерозподілу оподаткування та іні-
ціативи у сфері зайнятості, житла, освіти 
та інших секторів;

– постійний моніторинг та звітність про 
нерівність у здоров’ї в Канаді задля визна-
чення сфер, де можна посилити міжсек-
торну співпрацю [12].

Дослідники констатують (M. Tonelli, 
K.-C. Tang, P.-G. Forest, 2020 р.), що 
канадці отримують переваги від устале-
ного набору соціальних прав на освіту, 
соціальні послуги, безпеку похилого віку 
та охорону здоров’я — серед іншого. Хоча 
провінції та території можуть вирішувати, 
як розподіляти певну допомогу чи нада-
вати послуги, усі канадці можуть роз-
раховувати на захист певною мірою від 
несприятливих наслідків хвороби, травми, 
безробіття, інвалідності чи старості [13].

Особливе значення має правове регу-
лювання в сфері громадського здоров’я 
Норвегії. Дослідники (Synnevåg E. S., 
Amdam R, Fosse E., 2019 р.) акцентують 
увагу на ролі місцевих органів влади в 
побудові міжсекторного партнерства. Всі 
норвезькі муніципалітети повинні вклю-
чати питання охорони здоров’я у свої 
процеси прийняття рішень на всіх рівнях 
політики. На основі підходу «Здоров’я в 
усіх політиках», здоров’я населення та 
справедливість у здоров’ї розглядаються 
як повноваження всього уряду, завдяки 
чому всі муніципальні суб’єкти в різних 
секторах та професійних кордонах відпо-
відають за питання охорони здоров’я [14]. 

Міжсекторні зв’язки між охороною здо-
ров’я та житловим і харчовим секторами 
зараз широко поширені в Сполучених Шта-
тах (M. K. Hamer , G. P. Mays, 2020 р.), що 
дає більшості громад життєздатні шляхи 
для вирішення окремих соціальних детер-
мінант здоров’я. Відносини з багатьма 
іншими соціальними та громадськими орга-
нізаціями є більш обмеженими [15]. 

У деяких публікаціях (R. Riley, 2018) 
міжсекторні партнерства розглядають 
як шлях до покращення та інженерного 
захисту здоров’я в громадах [16]. Аме-
риканська асоціація планування ство-
рила міжсекторну ініціативу під назвою 
Plan4Health, щоб об’єднати експертів у 
сфері планування та охорони здоров’я для 
впровадження політики, систем та еколо-
гічних змін, які б забезпечили справедли-
вість у сфері охорони здоров’я в харчових 
системах, транспорті та довкіллі. Викори-
стані стратегії призвели до зміни існуючих 
планів громади, створення нових планів 
і політик, а також до вдосконалення сис-
тем, які забезпечували більший доступ до 
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здорової їжі та напоїв, а також можливості 
для регулярної фізичної активності [16].

Висновки з цього дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у такому 
напрямі. Враховуючи зарубіжний дос-
від для української науки і практики було 
б доцільно: виробити загальнодержавні 
науково-прикладні концептуальні підходи 
щодо міжсекторного партнерства; виробити 
синергетичний підхід до міжгалузевої сис-
теми громадського здоров’я з врахуванням 
успіхів та невдач зарубіжних держав при 
впровадженні міжсекторного партнерства; 
розробити та запровадити загальнодер-
жавні та приватні програми і проєкти щодо 
міжсекторного партнерства в громадському 
здоров’ї; залучити до розробки норматив-
но-правових документів всі зацікавлені сто-
рони з акцентами на громадянське суспіль-
ство. Подальші дослідження в даному 
напрямі будуть стосуватись виокремлення 
найбільш доцільної моделі міжсекторного 
партнерства для України. 
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Poliuliakh R. Foreign conceptual approaches to partnerships in the  
sphere of public health

The article is devoted to the current scientific problem of developing a conceptual 
approach to building an cross-sector partnerships in the field of public health. Foreign 
research and practices of cross-sector partnerships are the basis for the development of a 
conceptual approach in Ukrainian science and practice. Foreign scientists and researchers 
demonstrate different approaches to partnership in the field of public health. The dynamics 
of scientific opinions for the period from 1994 to 2021 are presented in this article. Scientists 
distinguish several types of partnerships in the field of public health: public-private (with 
entrepreneurs and business); non-profit-private partnership (between public organizations 
and entrepreneurs and businesses); public-non-commercial partnership (between the 
public and public sectors, in Ukrainian science and practice, it is formulated as “state-
civil” partnership). These three partnerships are components of cross-sector partnerships 
partnership (in Ukrainian science – intersectoral). Such cross-sector partnerships (CSPs) 
maintain clear distinctions between the public, non-profit and private sectors. The term 
cross-sector partnership is used to refer to any combination of public, non-profit (both 
public and private) and private (commercial) relationships. Researchers most commonly 
define partnership as a collaboration, alliance, coalition, network, inter-organizational 
relationship, joint advocacy campaign, and task force. This article demonstrates different 
models and approaches to building cross-sector partnerships. Coordinated interdisciplinary 
actions of all subjects of public management and administration are necessary to solve 
complex and persistent health problems. Procedures for building cross-sector partnerships 
and organizational structures that are used to formalize cross-sector partnerships differ in 
different countries and depend on constitutional mechanisms, traditions, specific priorities, 
and existing institutions.

Key words: public management and administration, state and local self-government 
bodies, partnership, cross-sector partnerships, public health, foreign experience.
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НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ 
ТА ЗМІСТУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Стаття присвячена осмисленню трансформації феномена публічної служби у соціаль-
но-політичних процесах останніх десятиліть. Процес трансформації публічної служби 
розглядається як динамічний цілісний комплекс, сукупність взаємозалежних та взає-
модіючих між собою елементів, що утворюють єдине ціле. Ґрунтуючись на системному 
підході, досліджено зміст даного процесу, що виявляють вектор його розвитку. Аналізу-
ючи трансформацію публічної служби в руслі моделі New Public Management, констато-
вано складання сервісно-менеджеріальної системи, що орієнтує публічного службовця 
на надання послуг, що ставить в основу результат його діяльності, що вимірюється в 
категоріях ринкової ефективності, і сприяє делегуванню функцій публічної служби від 
державних службовців акторам з недержавних секторів. Запропоновано механізм удо-
сконалення традиційного державного управління, що враховує зростання ролі громад-
ськості як головного фактора сталого розвитку соціально-економічних систем. Виявлено 
проблеми зростаючої індивідуалізації під час реалізації органами публічного управління 
своїх функцій, а також шляхи підвищення якості надання державних послуг. Запро-
поновано впровадження нових інструментів управління в умовах модернізації з метою 
формування національної системи публічного управління. Предметом дослідження є 
процес становлення нової системи публічного управління України у сучасних умовах. 
Актуальність проблеми полягає у невідповідності систем державного управління запи-
там населення, а також викликам і загрозам функціонування систем публічного управ-
ління в цілому, викликаним відповідними зрушеннями в соціальних, економічних, еко-
логічних, культурних та інших сферах життєдіяльності суспільств обумовлена гострою 
необхідністю модернізації системи публічного управління з метою збереження цілісності 
суспільства, стабілізації процесу її розвитку, й навіть підвищення ефективності функ-
ціонування систем публічного управління. Розглянуто питання актуальності взаємодії 
держави та суспільства як гарантії процесів демократизації в Україні. 

Ключові слова: демократія, діалог, інформування, консультування, залучення  
громадськості, громадська ініціатива.

Постановка проблеми. Одним із 
ключових аспектів становлення незалеж-
ності України та процесів демократиза-
ції українського суспільства є посилення 
участі громадян у сфері публічного управ-
ління. І це невипадково. Сьогодні питання 
співпраці влади та громадськості, а також 
залучення громадськості до формування 
державної та місцевої політики у сферах, 
за які відповідають органи влади, є акту-
альними, як ніколи. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідженням проблем удоскона-

лення публічного управління приділено 
увагу в працях: О. Амосов, В. Бакуменко, 
В. Баштанник, О.Валевський, Р. Грицяк, 
В. Дзюндзюк, Ю. Кальниш, І. Коліушко, 
О. Линдюк, В. Мартиненко, А. Рачин-
ський, І. Розпутенко, В. Солових, Ю. Сур-
мін, Ю. Шаров та ін.

Мета статті. Дати характеристику 
сучасному стану публічного управління в 
Україні та розглянути можливі шляхи вдо-
сконалення.

Виклад основного матеріалу. 
На різних рівнях управлянні у країнах 
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із розвиненими демократичними традиці-
ями, відбувається перехід від представ-
ницької демократії до демократії участі. 
Для України ця практика є досить новою 
і надзвичайно перспективною. Так, пере-
творення, що здійснюються в Україні, 
пов’язані з реформами децентралізації, 
вимагають перегляду підходів до плану-
вання розвитку територіальних громад, 
визначення пріоритетів розвитку терито-
рій з використанням власного потенціалу 
в прийнятті рішень за участю в цих проце-
сах населення.

Дискусія про те, як взаємодіють між 
собою держава та громадянське суспіль-
ство триває до цього часу. В ході цієї дис-
кусії важливим є те, що має фундамен-
тальне значення як для теорії, так і для 
практики управління, зокрема в розви-
нених демократичних державах: місце 
публічної служби у механізмі управління 
державою [1, c.49].

Варто зауважити, що падіння дер-
жавного авторитету, зростання недовіри 
населення до державних методів і спосо-
бів вирішення труднощів пересічних гро-
мадян стають іманентною характеристи-
кою систем громадського управління 
багатьох сучасних країн [2]. Частково цей 
процес викликаний соціальними змінами, 
породженими впливом досягнень науко-
во-технічної революції ХХ століття, глоба-
лізацією, трансформацією національних 
економік у світову. Ці чинники сприяли 
усуненням пріоритетів на рівні культури 
населення та методах його спілкування, 
значно підвищили планку вимог насе-
лення до діяльності органів публічного 
управління. 

Використання урядами країн адміні-
стративних ієрархічно-бюрократичних 
методів управління, стало істотно відста-
вати від потреби своєчасно та ефективно 
реагувати на соціальні, економічні, еко-
логічні, культурні та інші проблеми, що 
виникають у життєдіяльності суспільства. 

Реакція запізнення виявилася в ізо-
льованості апарату управління від без-
лічі актуальних проблем громадян, 
забюрократизованості спілкування з насе-
ленням, інертністю у реагуванні на соці-
альні потреби, невиправданою витратністю 
діяльності та невідповідності якості вико-

нуваних функцій та послуг запитам грома-
дян. Усе це актуалізувало потребу модер-
нізації систем управління на якісно нових 
науково обґрунтованих концепціях. Криза 
довіри до сучасної системи публічного 
управління, стала однією з причин виник-
нення запиту на нову модель [3, с. 139]. 

Одним із найважливіших напрямів нау-
кової думки стала необхідність формулю-
вання пріоритетів і принципів концепції 
інтегрованого громадського управління 
в умовах реальності, що швидко зміню-
ється. На думку А. Правдюк, причинами 
кризи довіри населення до національних 
систем громадського управління є: 

а) підвищення рівня політичної куль-
тури та свідомості населення; 

б) невідповідність сформованих інсти-
тутів та методів громадського управління 
поточним запитам реального часу; 

в) збільшення амбіцій бюрократизму 
державних органів [4]. 

Можна доповнити цей перелік і дум-
кою С. Шевченко та Н. Сидоренко, що 
«небезпека політичної корупції в системі 
державного управління зумовлюється 
тим, що вона стає невід’ємним елементом 
функціонування держави, призводить до 
втрати довіри населення до влади, віри в 
здатність держави захистити його права і 
свободи» [2, c.102].

Загалом, сутність публічного управління 
полягає у можливості органів публічної 
влади конвертувати інтереси груп суспіль-
ства на політичні рішення та успішно їх 
здійснювати. При цьому концепції арти-
куляції та реалізації запитів суспільства 
органами публічної влади мають значні 
відмінності у змісті, зумовлені історичною 
епохою, типом суспільства та економіки, 
культурними цінностями та традиціями, 
очікуваннями населення, що визначає 
несхожість у підходах та інтерпретаціях 
публічного управління.

Сучасне постіндустріальне суспіль-
ство характеризується різноманітністю 
та швидкою зміною потреб населення, 
їх наростаючою індивідуалізацією. Задо-
вольнити такі швидкоплинні запити 
можуть лише моделі публічного управ-
ління, які поєднують здатність реагування 
державного апарату і чітке стратегічне 
планування. 
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Концептуальне осмислення можливості 
подібного синтезу представлено у безлічі 
нових концепцій публічного управління. 
Важливе місце у цій низці теорій займають 
концепції «нового державного менедж-
менту» (New Public Management), «елек-
тронного уряду» (Digital Government), 
«мережевого управління» (Network model 
of Government), «антикризового держав-
ного менеджменту» (Anti – crisis Public 
Administration), «хорошого уряду» (Good 
Governance – якісне управління), «відкри-
того уряду» (Open Government Partnership) 
та ін. 

Накопичений досвід застосування 
зазначених моделей державного управ-
ління показує, що кожна з них має пере-
ваги та хороші результати у вирішенні 
лише специфічного спектру завдань, при 
цьому маючи об’єктивну межу свого засто-
сування. Тому практичне значення має 
методологія вибору тієї чи іншої моделі 
для вбудовування її в механізм управління 
державою, що діє. 

На думку І. Безени, ефективна модель 
громадського управління має відповідати 
базовим вимогам: 

1) допомагати оцінювати результати та 
будувати плани на майбутнє; 

2) створювати можливість викори-
стання порівняльного стратегічного ана-
лізу з урахуванням одержаного ефекту; 

3) враховувати особливості ритму, 
напрями та циклічно-хвильовий характер 
розвитку суспільства [5, с. 12]. 

Необхідність застосування New Public 
Management (далі – NPM) – моделі «нового 
публічного менеджменту» була викли-
кана зростанням вимог громадян до якості 
наданих публічних послуг, а також ефек-
тивності прийняття управлінських рішень 
виконавчими органами влади та держав-
ної політики. 

У зв’язку з цим актуальними стали 
використання управлінських технологій 
приватного сектору в державному сек-
торі та відповідного публічно-правового 
регулювання. Критеріями функціону-
вання NPM-моделі мають бути максимі-
зація якості та обсягу виконуваних дер-
жавних функцій та послуг при мінімізації 
бюджетних коштів. При цьому від моделі 
NPM вимагається побудова у ній системи 

довіри між владою, бізнесом та громадя-
нами за правилами свободи громадського 
вибору. 

Провідними принципами NPM моделі 
повинні виступати: розвиток недержав-
ного сектора, держава виступає у ролі 
гаранта, громадського аудитора, пору-
чителя та замовника послуг, управління 
державними організаціями за реальними 
результатами, а не «освоєними» бюдже-
тами. 

Основні компоненти NPM-моделі у 
публічному управлінні: 

1. Використання інструментів програм-
но-цільового планування, кінцево-орієн-
товане бюджетування, ефективне держав-
но-приватне партнерство, конструктивний 
діалог громадян і влади; 

2. Орієнтування за критеріями легіти-
много лобіювання, високої якості діяльності 
бюрократичних структур, поступове зни-
ження витрат утримання державних служ-
бовців, високий рівень підконтрольності; 

3. Застосування управлінських техно-
логій, що успішно використовуються у 
приватному секторі [6, с. 33]. 

Прогнозовані переваги NPM-моделі: 
1) пріоритет цілей та завдань над 

бюрократичними правилами; 
2) створення умов на державній службі 

для реалізації ініціативи та самостійності; 
3) застосування сучасних технологій 

управління кадрами та інформацією, зни-
ження витрат на утримання адміністрації; 

4) зниження вартості якісних громад-
ських послуг, перетворення апарату на 
ефективно-функціонуючий громадський 
орган; 

5) застосування контрактних відносин та 
тендерних процедур у державному секторі; 

6) переклад надлишкових державних 
функцій приватному сектору за допомо-
гою аутсорсингу; 

7) вибудовування системи оплати праці з 
урахуванням меритократичних цінностей. 

Як і будь-який інструмент, NPM-модель 
не позбавлена недоліків та має обме-
ження у своєму застосуванні [7]. В умовах 
посилення турбулентності зовнішнього 
і внутрішнього середовища, наростання 
загроз, що раптово та деструктивно діють 
на окремі сфери життєдіяльності суспіль-
ства, для своєчасного та ефективного 
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реагування на їх негативні ефекти, поряд 
зі стабільно діючими базовими елемен-
тами механізму державного управління 
об’єктивно потрібна наявність у механізмі 
публічної моделі «антикризового держав-
ного менеджменту» (APA). Оскільки дже-
релом загроз здебільшого не є тотальні, а 
специфічні галузі життєдіяльності суспіль-
ства, то застосування APA-моделі фокусу-
ється в тій частині загального механізму 
державного управління, яка безпосеред-
ньо стосується нагальних питань, напри-
клад, економіки, екології, демографії, 
міграційних процесів, конституційно-пра-
вового простору, політичної системи, 
фінансово-банківського сектора, бюджет-
ного федералізму, державного аудиту.

Пріоритетні напрямки APA-моделі: діа-
гностика та аналіз проблемної ситуації, 
оцінка можливостей її розвитку за сце-
нарієм «кольорової революції»; аналіз та 
типізація кризи, джерела її виникнення; 
створення управлінської моделі, яка може 
визначити причини виникнення застійної і 
потім кризової ситуації; розробка антикри-
зової політики з урахуванням націленості 
на динамічний посткризовий розвиток; 
відстеження небезпечних кризових зон; 
визначення гальмівних факторів та прі-
оритетів підтримки з боку держави; зни-
ження рівня бюрократизації та боротьба 
з корупцією у громадських відносинах; 
PR-супровід розроблених заходів проти 
кризи [8, с. 28]. 

Серед нових моделей публічного 
управління достатнє визнання заслу-
жила модель «хорошого уряду» (GG – 
якісне управління). Вона була включена 
в 2009 р. як документ ООН «What is Good 
Governance?», а її виникнення наприкінці 
90-х рр. ХХ ст. викликано необхідністю 
усунення недоліків менеджерського під-
ходу NPM-моделі. 

У «Good Governance» – моделі поняття 
«правління» інтерпретується як процес 
прийняття рішень та процесу відстеження 
того, які рішення реалізуються чи не реа-
лізуються [9, c. 364]. 

Згідно з чинним документом ООН, 
GG – модель повинна в механізмі публіч-
ного управління забезпечити реалізацію 
наступних 8 принципів: громадянська 
участь, верховенство закону, транспа-

рентність, оперативність реагування, 
справедливість, ефективність, підзвіт-
ність, стратегічна перспектива.

На офіційному рівні успішним прикла-
дом реалізації GG-моделі визнано Японію. 
Проте, на думку експертів, можливості 
широкого застосування такої моделі обме-
жені вимогою наявності у країні розвине-
ної культури політичної участі [9, c.365]. 

Під впливом широкомасштабного впро-
вадження у практику державного управ-
ління сучасних інформаційно-комуніка-
ційних технологій (ІТК) було сформовано 
концептуальну модель, що обґрунтовує їх 
застосування – «електронний уряд» (DG: 
e-governance). Відмінними рисами DG – 
моделі є те, що вона включає такі кон-
цепти, як співпраця, участь, координація 
суспільства за допомогою ІКТ [10, c. 50]. 

Для забезпечення успішного функціо-
нування держави DG – модель орієнтована 
на ефективне, швидке та прозоре надання 
інформації як громадянам, так і органам 
державної влади. Вона є новим елемен-
том механізму залучення громадянського 
суспільства на систему громадського 
управління, ефективніше забезпечує 
баланс правий і обов’язків всіх учасників 
співробітництва, створює їм реальні мож-
ливості участі у публічному управлінні 
всіх рівнів у вигляді обговорення цікавих 
проблем у різних мережевих спільнотах, 
посилюючи вплив окремих груп насе-
лення на прийняття адміністративних та 
політичних рішень. 

Мета переходу до DG-моделі полягає у 
покращенні якості управління на основі 
громадянської участі, прозорості та під-
звітності. Ключовими трьома напрямками 
застосування DG – моделі є: 

1) взаємовідносини між державною 
владою та громадянським суспільством; 

2) функціонування державної влади 
всіх етапах демократії (електронної демо-
кратії); 

3) забезпечення надання державних 
послуг (електронних державних послуг) 
[10, c. 51]. 

У процесі розвитку DG-моделі була ство-
рена модель «мережевого управління» 
(NG) (Network model of Government). 
Вона спрямована на формування підсис-
теми управління у вигляді сучасної циф-
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рової інфраструктури, підтримує процеси 
управління суспільством. Її застосування 
стратегічно покликане створити умови 
для об’єднання творчих зусиль всього 
суспільства (держави, бізнесу, громадян-
ського суспільства) на вирішення соціаль-
них проблем [9, c. 366]. 

Застосування NG-моделі мережевого 
управління державою вимагає перебу-
дови всієї організаційно-управлінської 
структури, що дозволяє оперативніше 
реагувати на запити громадян і найпов-
ніше відповідати їх очікуванням. 

У NG – моделі держава не розгляда-
ється як незалежне ціле: її інститути роз-
глядаються як елементи складної системи 
взаємодій та взаємовідносин з іншими 
учасниками управлінського процесу. 

Критичними моментами операційного 
функціонування NG-моделі є: 

1) число елементів мережі; 
2) ступінь внутрішньої інтеграції мережі; 
3) характер розподілу ресурсів між еле-

ментами мережі. 
Недолік NG-моделей полягає в тому, 

що мережа є багато в чому неформальною 
структурою, що функціонує без певної 
регламентації, а це створює ризики для 
здійснення стабільної державної політики 
[9, c. 367]. Інша проблема застосування 
NG-моделей полягає в необхідності ство-
рення системи єдиних стандартів та загаль-
ної інформаційної політики для спільного 
використання та обміну інформацією її 
учасниками. До переваг NG – моделей Дж. 
Міллард відносить те, що мережеве управ-
ління означає «більше і краще» надання 
послуг населенню при використанні «мен-
шої і інноваційної» інфраструктури [11]. 

Крім того, переваги NG – моделей поля-
гають у можливості систематичного онов-
лення даних та обміну інформацією, яка 
може бути корисною та/або необхідною 
для функціонування держави та надання 
державних послуг громадянам, а також 
вирішення проблеми координації проце-
сів, що відбуваються не лише всередині 
органів державної влади, але і між ними, 
а також при взаємодії із зовнішнім серед-
овищем. 

На наш погляд, з урахуванням сучас-
них ризиків і загроз, параметри нової 
моделі публічного управління України, 

можуть бути синтезом властивостей двох 
моделей громадського управління: New 
Public Management (NPM-модель) і Good 
Governance (GG-модель). За наявності 
автентичного інституційного середовища, 
подібний синтез дозволить забезпечити 
наступне: 

1) підвищити самостійність та свободи 
діяльності органів місцевого самовряду-
вання за рахунок передачі їм частини дер-
жавних функцій; 

2) залучити до прийняття публічних 
рішень децентралізованих та бізнес-орга-
нізацій, підвищити відкритість діяльності 
органів державної влади; 

3) сформувати єдину організаційну 
культуру, знизити вертикальний контроль 
та підвищення кооперації в командній 
роботі; 

4) зорієнтувати оцінювання діяльно-
сті державних структур на інтереси насе-
лення; 

5) знизить витрати на утримання дер-
жавного апарату та підвищить прибуток 
від діяльності державних організацій. 

Висновки і пропозиції. Очевидно, що 
нова модель державного управління має 
бути спрямована на те, щоб органи вико-
навчої влади стали інтегратором громад-
ських інтересів і очікувань, легітимізато-
рами моральних установок у суспільстві, 
мали сетецентричність поширення інфор-
мації – загальну ситуаційну проінформо-
ваність справедливого та збалансованого 
розподілу витрат та відповідальності. Крім 
того, нова модель державного управління 
повинна створювати виконавчій владі 
достатній рівень відкритості, гнучку цілео-
рієнтацію, здатність швидко та адекватно 
реагувати на мінливі запити суспільства, 
раптові шоки внутрішнього середовища та 
зовнішнього оточення держави.
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Sydorenko N. New approaches to the essence and content of public administration
The article is devoted to understanding the transformation of the phenomenon of public 

service in the socio-political processes of recent decades. The process of transformation 
of the phenomenon of public service is considered as a dynamic whole complex, a set of 
interdependent and interacting elements that form a single whole. Based on a systemic 
approach, the content of this process was investigated, revealing the vector of its 
development. Analyzing the transformation of the phenomenon of public service in line with 
the New Public Management model, it was established that a service-managerial system 
was developed that orients a public servant to the provision of services, that sets as a basis 
the result of his activity, which is measured in the categories of market efficiency, and 
contributes to the delegation of public service functions from state employees to actors from 
non-state sectors. A mechanism for improving traditional public administration is proposed, 
which takes into account the growing role of the public as the main factor in the sustainable 
development of socio-economic systems. The problems of growing individualization during 
the implementation of public management bodies of their functions, as well as ways to 
improve the quality of public services were identified. It is proposed to introduce new 
management tools in the context of modernization with the aim of forming a national system 
of public management. The subject of the study is the process of formation of a new system 
of public administration of Ukraine in modern conditions. The relevance of the problem lies 
in the inconsistency of public administration systems with the demands of the population, 
as well as challenges and threats to the functioning of public administration systems as a 
whole, caused by the corresponding shifts in social, economic, ecological, cultural and other 
spheres of the life of societies due to the urgent need to modernize the public administration 
system in order to preserve its integrity society, stabilizing the process of its development, 
and even increasing the effectiveness of the functioning of public administration systems. 
The issue of the relevance of the interaction between the state and society as a guarantee 
of the irreversibility of democratization processes in Ukraine is considered.

Key words: democracy, dialogue, informing, consulting, public involvement, public 
initiative.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 
СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ

Для забезпечення прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень, які 
спрямовані на забезпечення економічного і соціального розвитку органів місцевого 
самоврядування, необхідно оптимізувати функції, які виконує апарат управління орга-
нів місцевого самоврядування.

Проаналізовано функції, що здійснює вертикаль управління Івано-Франківської 
обласної ради методом експертних оцінок. Встановлено, що є ряд функцій виконання, 
яких не приносить задоволення апарату управління Івано-Франківської обласної ради. 
Тому, вони виконуються не на належному рівні.

Здійснено розподіл функцій апарату управління методом самодіагностування. Мето-
дика передбачає аналізів власних функції управління ієрархією управління кількісно в 
бальній системі за критерієм «ефективність» (10 – ефективна, 0 - неефективна). Метод 
самодіагностування дає можливість визначити, які функції апарат управління виконує 
не належному рівні, вважаючи їх другорядними. Встановлено, що при групуванні апа-
рату управління органів місцевого самоврядування згідно найменшого рангу (тобто ранг 
повинен характеризувати функцію, яка є не привабливою для посадовця) виокремлю-
ються функції, які доцільно делегувати або об’єднати з іншими функціями.

У процесі реорганізації функцій апарату управління органів місцевого самовряду-
вання необхідно враховувати фактори, що впливають на її якість. До таких факто-
рів слід віднести: цілі й завдання розвитку органів місцевого самоврядування; склад і 
особливості функцій управління органів місцевого самоврядування; обсяг і масштаби 
економічної та соціальної діяльності; ресурсні можливості управління органів місцевого 
самоврядування; склад структурних підрозділів і тип діючої організаційної структури 
управління органів місцевого самоврядування.

Результативним критерієм ефективності в ході порівняння різних варіантів реоргані-
зації функцій апарату управління органів місцевого самоврядування є найбільш повне 
і стійке досягнення цілей при мінімізації витрат на організацію управління і функціону-
вання структур. Одним з підходів є розробка еталонного варіанту, за який може бути 
обраний базовий перелік функцій апарату управління органів місцевого самовряду-
вання, що забезпечує прийнятний для конкретних органів місцевого самоврядування, 
забезпечуючи високий рівень ефективності управління.

Ключові слова: самодіагностування, метод експертних оцінок, ефективність,  
функції апарату управління, аналіз.
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Постановка проблеми. Проблема 
управління адаптацією до змін у сучас-
ному українському суспільстві набуває все 
більшої актуальності. Трансформаційні 
процеси, що відбуваються в Україні, вима-
гають на сьогодні від управлінців пере-
осмислення форми і сутності проблеми 
адаптації до змін та вироблення нових 
підходів до управління нею. Незацікавле-
ність та недостатня обізнаність керівників 
в сутності організаційних змін гальмують 
процес їх впровадження.

Стабільні умови, умови поступових 
трансформацій, модернізацій і модифі-
кацій та кризові ситуації, які потребують 
негайних змін – це ті обставини, які вима-
гають від управлінців застосування різних 
методів і підходів управління процесами 
організаційних змін.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. У наукових дослідженнях 
висвітлено досить широке коло питань із 
цієї проблематики. Так, проблеми управ-
ління змінами і питання сутності органі-
заційних змін висвітлили у своїх працях 
провідні вітчизняні та зарубіжні дослід-
ники: В. Василенко, Р. Ґріфін, Д. Деченцо, 
Д. Дзвінчук, Л. Довгань, П. Друкер, Дж. 
Коттер, О. Кузьмін, В. Малімон, М. Марти-
ненко, О. Мельник, Г. Мошек, В. Нємцов, 
Г. Осовська, О. Осовський, В. Петренко, 
І. Петрова, В. Печенізький, В. Поліщук, 
С. Робінс, О. Скібіцький, В. Шостка та інші 
[1-3]. Роботи цих дослідників заклали 
методологічне підґрунтя для формування 
механізму управління змінами підпри-
ємств та органів державного управління в 
сучасних умовах. 

Однак у них системно не розглянуто 
сутність процесу адаптації до змін, не 
подано класифікацію конкретних сфер, 
яких можуть стосуватися організаційні 
зміни, не представлено конкретних реко-
мендацій організаціям щодо управління 
процесом пристосування до перемін для 
забезпечення їхньої ефективної та резуль-
тативної діяльності. 

Мета статті є обґрунтування реоргані-
зації функцій апарату управління органів 
місцевого самоврядування методами само 
діагностування та експертних оцінок.

Виклад основного матеріалу. 
Завдання побудови демократичної, право-

вої, соціальної держави з ринковою еконо-
мікою передбачає формування належної 
якості організаційної структури, процесів 
та процедур діяльності органів влади на 
всіх рівнях державного управління. Про-
цес реформування системи управління 
обласною радою потребує належного нау-
кового, методологічного та методичного 
забезпечення, оскільки виникає небез-
пека простої зміни назв процесів без від-
повідної зміни їх змісту.

Одним з напрямів удосконалення зміє є 
зміни в структурі діяльності ІФОР. Метою 
вдосконалення організаційної струк-
тури системи управління органів влади 
є забезпечення прийняття та реалізації 
ефективних управлінських рішень, які 
спрямовані на забезпечення економіч-
ного і соціального розвитку установи. 
Це передбачає необхідність вирішення 
наступних завдань: забезпечення відпо-
відності у межах організаційної структури 
управління прав розпорядження всіма 
видами ресурсів і відповідальності за їх 
раціональне використання; закріплення 
відповідальності за якість управлінських 
рішень за певним органом або суб’єк-
том управління, а за їх реалізацію – за 
конкретним відповідальним виконавцем; 
скорочення числа суб’єктів регіонального 
управління, які ухвалюють вирішення 
конкретної регіональної проблеми; 
виключення можливості (необхідності) 
виконання однакових функцій різними 
органами (суб’єктами) регіонального 
управління; надання органам регіональ-
ного управління прав прийняття рішень 
(відповідних повноважень) при покла-
данні відповідальності за контроль над їх 
виконанням; здійснення спеціалізації під-
розділів щодо максимального виконання 
однорідних видів управлінської діяльно-
сті; забезпечення єдності цілей і інтере-
сів взаємозв’язаних підрозділів у межах 
структури управління.

Аналіз функцій, що здійснює вертикаль 
управління ІФОР методом експертних 
оцінок, показав, що є ряд функцій вико-
нання, яких не приносить задоволення 
апарату управління ІФОР [4]. Тому, вони 
виконуються не на належному рівні. Вибе-
ремо функції, які отримали найменшу зва-
жену оцінку та зведемо їх у таблицю 1.
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Визначено, що всі функції носять 
рутинний характер і не викликають від-
чуття обов’язку. Також, видно, що голова 
ІФОР та заступник голови ІФОР викону-
ють одинакові функції, тому є доцільність 
повністю перекласти цей обов’язок на 
заступника голови. Таким чином, у голови 
обласної ради появиться час на виконання 
важливіших обов’язків. Функції началь-
ника юридичного відділу є специфічні, які 
можуть бути делеговані відповідальному 
працівникові даного відділу.

Розглянемо, яким чином розподіляться 
функції апарату управління при викори-
стання методу самодіагностування. Ієрар-
хії управління було запропоновано проа-
налізувати власні функції управління [4] 
самостійно кількісно в бальній системі за 
критерієм «Ефективність» (10 – ефек-
тивна, 0 - неефективна).

Проаналізуємо отримані дані, метод 
самодіагностування дав можливість 
визначити, які функції апарат управління 
ІФОР виконує не належному рівні, вва-
жаючи їх другорядними. Згрупуємо отри-
мані результати у таблицю, дані вибе-
ремо згідно найменшого рангу, тобто ранг 
повинен характеризувати функцію, яка є 
не привабливою для посадовця.

Порівнявши таблиці 1 і 2 ми бачимо, 
що вони ілюструють ідентичні резуль-
тати, оскільки і експерти, і сам апарат 
управління виділять одинакові функції, 
які не дають належної результативності.  
Тому, пропозиції, щодо делегування 
повноважень та об’єднання функцій є 
актуальними.

У процесі побудови чи удосконалення 
організаційної структури системи управ-

ління необхідно враховувати фактори, що 
впливають на її якість.

До таких факторів слід віднести: цілі й 
завдання розвитку ІФОР; склад і особли-
вості функцій управління; обсяг і масш-
таби економічної та соціальної діяльності 
ІФОР; ресурсні можливості управління 
ІФОР; склад структурних підрозділів і тип 
діючої організаційної структури управ-
ління ІФОР.

Можна виділити основні принципи ефек-
тивного проведення організаційних змін в 
ІФОР: комплексний підхід, який дозволяє 
розробити комплексний організаційний 
проект, організаційні зміни необхідно про-
водити взаємодіймо по всіх ланках керівни-
цтва установою, починаючи з вищого керів-
ництва; розробка організаційного проекту 
повинна базуватися на економічній страте-
гії ІФОР; тісний взаємозв’язок організацій-
ного проекту ІФОР з тактичними планами 
обласної ради у сфері карого забезпечення, 
інноваційної діяльності тощо; організаційні 
зміни не завжди мають позитивні наслідки 
психологічного та матеріального характеру 
для персоналу організації, тому необхідно 
приділяти увагу можливості своєчасного 
передбачення реакції колективу для роз-
робки заходів щодо її усунення через пози-
ціонування позитивних результатів для 
ІФОР при їх реалізації; організаційні зміни 
супроводжуються необхідність підвищення 
кваліфікації управлінських кадрів органі-
зації для створення умов їх відповідності 
новим функціям, а також необхідністю роз-
робки організаційних документів, що їх під-
тверджують.

Ефективність побудови організаційної 
структури повинна бути оцінена декіль-

Таблиця 1 
Функції апарату управління, які отримали найнижчий зважений бал  

методом експертних оцінок
1. Функції голови ІФОР 2. Функції заступника голови 

ІФОР
3. Функції начальника 
юридичного відділу ІФОР

1.1 Скликає сесії ради 2.1 Організовують розробку та 
погодження проектів

3.1Представництво інтересів 
обласної ради в судах

1.2 Скликає загальні збори 
громадян

2.2 Ведуть переговори і 
підписують від імені ОР документи

3.2 Забезпечує правильне 
застосування норм трудового, 
житлового, пенсій ного, іншого 
законодавства

1.3 Підписує рішення ради  
та її виконавчого комітету

2.3 Відповідають згідно з 
розподілом повноважень за 
підготовку питань для розгляду 
на засіданнях

3.3 Отримує у встановленому 
законом порядку від посадових 
осіб документи
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Таблиця 2
Оцінка функцій апарату управління ОР методом самодіагностування

Показник Бал Ранг
Функції голови ІФОР
Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої 
влади 9 8

Організує роботу відповідної ради та її виконавчого комітету 8 7
Вносить на розгляд ради пропозиції про склад виконавчого комітету відповідної ради 6 5
Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету 6 6
Скликає сесії ради 3 2
Скликає загальні збори громадян 2 1
Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму 5 4
Підписує рішення ради та її виконавчого комітету 3 3
Є розпорядником бюджетних коштів 9 9
Функції заступника голови ІФОР
Забезпечують виконання положень Конституції України, законів 8 6
Організовують розробку та погодження проектів 3 1
Забезпечують взаємодію обласної ради з обласної державної адміністрації 7 5
Відповідають згідно з розподілом повноважень за підготовку питань для розгляду  
на засіданнях 4 3

Забезпечують контроль 8 7
Вносять пропозиції голові ОР 9 9
Ведуть переговори і підписують від імені ОР документи 3 2
Здійснюють керівництво відповідними колегіальними органами 8 8
Розглядають звернення, пропозиції, скарги громадян 4 4
Функції начальника юридичного відділу ІФОР
Правова експертиза актів нормативно-правового х-ру 8 6
Представництво інтересів обласної ради в судах 4 2
Подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань 8 7
Бере участь у підготовці, укладенні господарських договорів 6 5
Бере участь у підготовці та укладанні колективного договору 5 4
Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсій ного, іншого 
законодавства 2 1

Перевіряє за дорученням керівництва обласної ради дотримання законності 9 8
Отримує у встановленому законом порядку від посадових осіб документи 4 3

Таблиця 3
Функції апарату управління, які отримали найнижчий зважений бал  

методом самодіагностуванння
1 Функції голови ІФОР 2 Функції заступника голови ІФОР 3 Функції начальника юридичного 

відділу ІФОР
1.1 Скликає сесії ради 2.1 Організовують розробку та 

погодження проектів
3.1Представництво інтересів 
обласної ради в судах

1.2 Скликає загальні 
збори громадян

2.2 Ведуть переговори і підписують 
від імені ОР документи

3.2 Забезпечує правильне 
застосування норм трудового, 
житлового, пенсій ного, іншого 
законодавства

1.3 Підписує рішення ради 
та її виконавчого комітету

2.3 Відповідають згідно з розпо-
ділом повноважень за підготовку 
питань для розгляду на засіданнях

3.3 Отримує у встановленому 
законом порядку від посадових 
осіб документи

кома показниками: 1) рівнем забезпе-
чення організаційної структури щодо 
забезпечення досягнення кінцевих 
результатів діяльності організації відпо-
відно до поставлених цілей; 2) рівнем 

відповідності організаційної структури 
управління здійсненню внутрішніх функ-
ціональних процесів з точки зору адекват-
ності об’єктивних вимог до їх змісту, орга-
нізації і властивостям.
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Результативним критерієм ефектив-
ності в ході порівняння різних варіан-
тів організаційної структури є найбільш 
повне і стійке досягнення цілей при міні-
мізації витрат на організацію управління 
і функціонування структур. Принципово 
важливе значення для оцінки ефектив-
ності системи управління має вибір базо-
вих показників для порівняння або визна-
чення рівня її ефективності, які повинні 
прийматися як нормативні. Одним з під-
ходів є розробка еталонного варіанту, за 
який може бути обрана діюча організа-
ційна структура управління, що забезпе-
чує прийнятний для конкретного підпри-
ємства рівень ефективності управління.

Також, важливі зміни повинні відбу-
тися в процесах і процедурах ІФОР. Дані 
зміни ґрунтуються на основі збільшення 
активної участі громадськості в діяльності 
обласної ради.

Розглянемо роль громадської ради в 
діяльності ІФОР детально.

Діяльність Громадської ради при Іва-
но-Франківській обласній раді спрямована 
на створення взаємодії із органами міс-
цевого самоврядування, органами вико-
навчої влади, інститутами громадянського 
суспільства, іншими консультативно-до-
радчими органами;з метою забезпечення 
участі громадян у формуванні та реаліза-
ції державної політики.

Наслідками своєї діяльності це ство-
рення умов для повноцінної реалізації 
громадянами права на участь у форму-
ванні та реалізації регіональної і місцевої 

політики використовуючи максимально 
широкий інструментарій доступу до влади 
і участі громадськості у прийнятті рішень 
обласної ради;- здійснення моніторингу за 
врахуванням пропозицій громадськості в 
процесі прийняття та провадження рішень 
обласної ради; - співробітництво з інозем-
ними та міжнародними організаціями по 
створенню та реалізації сумісних проектів 
розвитку громадянського суспільства. 

Громадська рада відповідно до покла-
дених на неї завдань: розробляє та подає 
на розгляд відповідних постійних комісій 
обласної ради обов’язкові для розгляду 
пропозиції щодо підготовки проектів 
рішень обласної ради з питань форму-
вання та реалізації місцевої і регіональної 
політики, удосконалення роботи обласної 
ради; проводить відповідно до законодав-
ства громадську та громадську - антико-
рупційну експертизу проектів норматив-
но-правових актів; здійснює громадський 
контроль за врахуванням обласною радою 
пропозицій та зауважень громадськості; 
інформує громадськість про свою діяль-
ність, прийняті рішення та їхнє виконання 
на офіційному веб-сайті обласної ради та 
в інший прийнятний спосіб; збирає, уза-
гальнює та подає обласній раді інформа-
цію про пропозиції громадських органі-
зацій щодо вирішення питань, які мають 
суспільне значення; організовує публічні 
заходи для обговорення актуальних 
питань розвитку територіальних громад; 
готує та оприлюднює щорічний звіт про 
свою діяльність; проводить оцінку та гро-

Таблиця 4
Взаємодія ІФОР з громадськістю

№ Взаємодія ІФОР з громадськістю
Експерти САЗ, 

бал1 2 3 4 5

1 Залучення громадян до участі в управлінні державними 
справами 4 4 5 3 4 4

2 Забезпечення вільного доступу громадян до інформації  
про діяльність органів виконавчої влади 5 4 4 5 5 4,6

3 Забезпечення гласності, відкритості та прозорості в 
діяльності органів влади 5 5 5 3 5 4,6

4 Сприяння системному діалогу органів виконавчої влади  
і громадськості 4 5 5 4 4 4,4

5
Підвищення якості підготовки та прийняття рішень з 
важливих питань державного і суспільного життя з 
урахуванням думки громадськості

4 4 5 5 4 4,4

6 Створення умов для участі громадян у розробленні проектів 
рішень влади з питань, що є важливими для суспільства 3 4 4 3 3 3,4
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мадське обговорення проектів рішень, які 
виносяться на розгляд сесії обласної ради; 
делегує своїх представників для участі у 
засіданнях постійних комісій обласної ради 
з правом виступу; делегує своїх представ-
ників для участі у пленарних засіданнях 
обласної ради з правом одного виступу по 
одному питанню порядку денного; аналі-
зує виконання рішень обласної ради. 

Проаналізуємо ефективність взаємодії 
ІФОР з громадськістю. Визначимо основні 
напрями взаємодії та згрупувавши їх у 
таблицю проаналізуємо кількісно.

Як бачимо, з таблиці процес взаємодії 
відбувається на достатньому рівні. Але 
умови є не сприятливими для участі грома-
дян у розробленні проектів рішень влади з 
питань, що є важливими для суспільства. 
Даний процес виходить на новий, якісний 
рівень, що забезпечить прозорість у взає-
модії громадян та ІФОР.

Підвищення ефективності взаємовідно-
син між ІФОР і громадськості на держав-
ному та місцевому рівнях слід очікувати за 
умови розв’язання таких актуальних про-
блем: забезпечення належної імплемента-
ції вимог законодавства щодо консультацій 
із громадською та формування громад-
ських рад; подолання вибіркового підходу, 
формального та епізодичного залучення 
до співпраці громадськості з органами дер-
жавної влади; недопущення дискредита-
ції процедур, використання громадських 
рад як лобістського інструменту для про-
сування вузькогрупових інтересів, прове-
дення фальсифікованих або заангажова-
них громадських обговорень, експертиз, 
слухань; включення процедур залучення 
громадських рад до ухвалення рішень і 
консультацій із громадськістю до регла-
ментів органів виконавчої влади; забезпе-
чення повноцінного висвітлення результа-
тів взаємодії з громадськістю на веб-сайтах 
органів державної влади; підвищення ква-
ліфікації як посадових осіб таких підроз-
ділів, так і громадськості щодо викори-
стання інструментів участі громадськості 
у формуванні та реалізації політики; під-
вищення рівня компетентності, інституцій-
ної спроможності, відповідальності як гро-
мадськості, так і органів державної влади, 
а також у цілому – правової, політичної, 
громадянської культури населення; дотри-

мання вимог законодавства щодо враху-
вання конструктивних пропозицій громад-
ськості за результатами консультацій або 
надання обґрунтувань неврахування таких 
пропозицій.

Висновки і пропозиції. Підсумову-
ючи все вищевикладене, можна визна-
чити такі основні напрями вдосконалення 
діалогу органів влади та громадськості на 
обласному рівні: проведення консультацій 
з громадськістю з використанням інтерак-
тивних форм (круглих столів, теле- або 
радіодебатів, інтернет-конференцій тощо); 
створення сприятливих умов (у тому числі 
правових) для діяльності та розвитку інсти-
тутів громадянського суспільства; забезпе-
чення співпраці органів виконавчої влади 
з громадськістю в процесі формування й 
реалізації регіональної та місцевої політик; 
підтримка ініціатив громадськості для вирі-
шення завдань регіональної та місцевої 
політик; підвищення професійного рівня та 
інституційної спроможності громадськості 
та органів влади щодо використання меха-
нізмів участі громадськості у формуванні 
й реалізації державної, регіональної та 
місцевої політик; забезпечення поінфор-
мованості суспільства про діяльність гро-
мадськості через впровадження постійно 
діючої інформаційно-просвітницької кам-
панії. 

Список використаної літератури: 
1. Красій Х.П. Управління організаційними 

змінами в органах місцевого самовряду-
вання на прикладі Івано-Франківської 
обласної ради. Потенціал стійкого роз-
витку та фінансова безпека соціально- 
економічних систем: матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Дні-
пропетровськ, 8 травня 2015 р.). Дніпропе-
тровськ: НО «Перспектива». 2015. 93-97 с.

2. Попадинець І. Р. Формування механізму 
управління мотивацією праці менедже-
рів на нафтогазових підприємствах : 
автореф. дис. … канд. екон. наук. Іва-
но-Франківськ. 2016. 21 с.

3. Попадинець І. Р. Впровадження системи 
управління якістю в органах держав-
ної влади. Електронне наукове видання 
«Публічне адміністрування та націо-
нальна безпека». 2022. №4. https://doi.
org/10.25313/2617-572X-2022-4-8102

4. Сайт Івано-Франківської обласної 
ради. URL: http://dovidka.com.ua/
user/?code=18442 (дата звернення: 
14.07.2022).



2022 р., № 2

241

Popadynets I. Functional analysis of the management apparatus of local  
self-government bodies: strategic aspect 

To ensure the adoption and implementation of effective management decisions, which 
are aimed at ensuring the economic and social development of local self-government bodies, 
it is necessary to optimize the functions performed by the management apparatus of local 
self-government bodies.

The functions performed by the management vertical of the Ivano-Frankivsk Regional 
Council were analyzed by the method of expert evaluations. It has been established that 
there are a number of performance functions that the management apparatus of the Ivano-
Frankivsk Regional Council is not satisfied with. Therefore, they are not performed at the 
proper level.

The distribution of functions of the control apparatus by the method of self-diagnosis 
has been carried out. The methodology involves analyzes of the own management function 
of the management hierarchy quantitatively in the scoring system according to the 
“effectiveness” criterion (10 - effective, 0 - ineffective). The self-diagnosis method makes it 
possible to determine which functions the control device does not perform at an adequate 
level, considering them to be secondary. It has been established that when grouping the 
management apparatus of local self-government bodies according to the lowest rank (that 
is, the rank should characterize a function that is not attractive to the official), functions are 
singled out that should be delegated or combined with other functions.

In the process of reorganizing the functions of the management apparatus of local self-
government bodies, it is necessary to take into account the factors affecting its quality. Such 
factors should include: goals and objectives of the development of local self-government 
bodies; composition and features of management functions of local self-government bodies; 
scope and scale of economic and social activity; resource management capabilities of 
local self-government bodies; composition of structural subdivisions and type of current 
organizational structure of management of local self-government bodies.

The effective criterion of efficiency in the course of comparing various options for 
reorganizing the functions of the management apparatus of local self-government bodies 
is the most complete and sustainable achievement of goals while minimizing costs for the 
organization of management and the functioning of structures. One of the approaches is the 
development of a reference option, for which a basic list of functions of the management 
apparatus of local self-government bodies can be selected, which ensures that it is acceptable 
for specific local self-government bodies, ensuring a high level of management efficiency.

Key words: self-diagnosis, method of expert evaluations, efficiency, functions of the 
management apparatus, analysis.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МАСОВОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ 
УКРАЇНЦІВ: АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ТА МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань, які виникли внаслідок масового 
переміщення українців як всередині країни, так і за її межі внаслідок повномасштаб-
ного нападу країни-агресора на Україну. Проаналізовано існуюче національне та міжна-
родне законодавство з досліджуваних питань, визначено коло питань, які потребують 
додаткового нормативного регулювання.

Виділено три напрями переміщення осіб внаслідок повномасштабного нападу на Укра-
їну: в межах України; за кордон; примусове вивезення до РФ. Всі зазначені напрями 
безпосередньо вплинули на долі українців, майбутнє їх особисто та їх нащадків, а також 
на економіку всіх країн, які задіяні в даному процесі, тому потребують окремого аналізу.

Встановлено, що численні переміщення в середині країни призводить до збільшення 
чисельності населення окремих регіонів, що, в свою чергу, впливає на міську інфра-
структуру, зокрема збільшує навантаження на житлову, транспортну, соціальну та 
адміністративну інфраструктуру. Попри гостинний прийом внутрішньо переміщених осіб 
у перші дні й тижні війни, у середньо- та довгостроковій перспективі перевантаження 
соціальної інфраструктури може спричинювати посилення соціальної напруги й дис-
кримінаційного ставлення до внутрішньо переміщених осіб. Зроблено висновок, що чим 
швидше буде вирішуватися проблема з житлом та робочими місцями для внутрішньо 
переміщених осіб, тим нижча ймовірнність того що люди виїдуть за межи України. 

Зроблено висновок, що досить розповсюдженим напрямом переміщення осіб внаслідок 
повномасштабної воєнної агресії став виїзд за кордон, в більшості випадків мова йде про кра-
їни ЄС. Наявна нині швидка й масштабна хвиля міграції українців викликала всеохоплюючу 
реакцію підтримки та солідарності європейців, міжнародних організацій та урядів ЄС. 

Встановлено, що найбільш небезпечним для українців є їх переміщення (в основ-
ному примусове) на територію РФ, що напряму заборонено Женевською конвенцією. 
З початку війни РФ вивезла на свою територію більше одного мільйона людей з України, 
у тому числі із самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», включаючи щонайменше 200 тисяч 
дітей. Фактично для українців це є примусова депортація.

Зазначено, що одним з важливіших завдань держави, яке потребує довгострокових 
рішень та злагоджену взаємодію державних, місцевих та приватних інституцій є збере-
ження та повернення людей в Україну після закінчення війни.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, тимчасовий захист, військовий кон-
флікт, примусове вивезення.

Постановка проблеми. Вимушене 
(масове) переміщення громадян всередині 
країни або ж за її межі може мати місце 

за умови досить ґрунтовних підстав на 
те, наприклад, стихійне лихо, техногенна 
екологічно-гуманітарна катастрофа, війна 
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і т.п. Знайомство нашої держави (як сис-
теми) з такою категорією, як «виму-
шено переміщена особа», відбулося ще 
в 2014 році, в основному це особи саме 
«внутрішньо» переміщені. З того часу 
кількість внутрішньо перемішених осіб 
лише зростала. Зокрема, в період першої 
хвилі внутрішнього переміщення біль-
шість людей прийняли громади Донецької, 
Луганської, Харківської, Запорізької, Дні-
пропетровської, Київської, Херсонської 
областей та місто Київ. За даними Єдиної 
інформаційної бази даних про внутріш-
ньо переміщених осіб станом на 6 липня 
2021 року зареєстровано 1 473 650 пере-
селенців з тимчасово окупованих терито-
рій Донецької та Луганської областей та 
АР Крим [1].

Повномасштабне військове вторгнення 
в Україну спричинило набагато більшу 
кількість вимушено переміщених осіб, як 
всередині країни так і за її межі. В даному 
контексті набувають значної актуально-
сті та необхідності дослідження проблем 
(невирішених питань), пов’язаних з масо-
вим переміщенням українців, їх реєстра-
ції, правового статусу, можливості захисту 
прав та інтересів, перспектив інтеграції на 
«новому місці» та формулювання пропо-
зицій щодо їх вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання переміщення осіб (як вну-
трішньо, так і за межі країни) внаслідок 
військової агресії з боку РФ в основному 
є предметом досліджень практичних пра-
цівників, які щодня стикаються зі збором 
та обробкою даних щодо переміщення 
осіб, консультують щодо питань, які вини-
кають на практиці, формулюють система-
тизоване бачення проблемних моментів та 
можливих шляхів їх вирішення відповідно 
до діючих вітчизняних нормативно-право-
вих актів та прийнятих спільним рішення 
країн ЄС механізмів захисту українських 
«біженців». Однак вивчення питань, які б 
стосувалися внутрішньо переміщених осіб 
(їх правового статусу, порядку реєстрації, 
отримання різного роду допомоги тощо) 
таки приділяється увага науковцями, 
зокрема такими як: Ю. Деркаченко [2], 
І. Заверуха [3], О. Капінус [4], К. Крахма-
льова [5; 6], С. Кухтик [2], О. Малиновська 
[7], А. Трофименко [8] та ін. Зокрема, зна-

чна увага приділяється вивченню поняття 
«внутрішньо переміщена особа», зверта-
ється увага на питання щодо: забезпе-
чення прав і свобод, соціального захисту 
внутрішньо переміщених осіб, ґрунтовно 
досліджується «адміністративно-право-
вий статус» внутрішньо переміщених осіб. 
Разом з тим, враховуючи різке зростання 
кількості вимушено переміщених осіб (яв 
всередині країни, так і за її межі) внаслі-
док повномасштабного військового втор-
гнення в Україну, постають нові виклики 
щодо проблем, пов’язаних з переміщен-
ням українців в результаті війни. 

Метою статті є аналіз наукової літе-
ратури, законодавства та практики його 
застосування щодо невирішених питань, 
пов’язаних з масовим переміщенням укра-
їнців, їх реєстрації, правового статусу, 
можливості захисту прав та інтересів, 
перспектив інтеграції на «новому місці» та 
формулювання пропозицій щодо їх вирі-
шення.

Виклад основного матеріалу. 
Повномаштабний напад РФ на Україну 
24 лютого 2022 року став катастрофою, 
яка не має кордонів, причиною десятків 
тисяч смертей та поранень, руйнування 
цивільної інфраструктури та змусив міль-
йони українців залишити свої будинки у 
пошуках безпеки.

Більшість людей виїхало не знаючи ні 
міст, ні країн, ні кінцевої точки призна-
чення. Частина людей, шукаючи при-
тулку, залишилися на території України та 
отримала статус внутрішньо переміщеної 
особи, інша ж частина - виїхала за кордон 
та отримала статус «тимчасового захи-
сту» або ж «біженця», а ще одна частина 
людей - була примусово вивезена до РФ, 
де необхідно було пройти процедуру філь-
трації (за результатами проходження якої 
людей вивозять до віддалених регіонів РФ 
або залишають у фільтраційних таборах).

Отже, внаслідок повномасштабного 
нападу виділяємо три напрями перемі-
щення осіб: в межах України; за кордон; 
примусове вивезення до РФ. Всі зазна-
чені напрями безпосередньо вплинули на 
долі українців, майбутнє їх особисто та їх 
нащадків, а також на економіку всіх країн, 
які задіяні в даному процесі, тому потре-
бують окремого аналізу.
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 Аналізуючи переміщення осіб в межах 
України необхідно зазначити, що процес 
реєстрації внутрішньо переміщених осіб 
в Україні забезпечувався використанням 
існуючої системи Єдиного реєстру вну-
трішньо переміщених осіб, яка була вве-
дена в дію в 2016 році та трансформована 
в єдину Web-орієнтовану інформаційну 
технологію формування сегмент «Облік 
внутрішньо переміщених осіб» у 2018 році. 
Існуюча система адаптована для кращого 
врахування поточного контексту, в тому 
числі делегування повноважень з реєстра-
ції внутрішньо переміщених осіб додат-
ковим державним службовцям, які пра-
цюють, зокрема, в установах соціального 
захисту, центрах надання адміністратив-
них послуг та органах виконавчої влади 
в селах і територіальних громадах. Крім 
того, завдяки внесенню змін до Постанови 
КМУ «Про облік внутрішньо переміщених 
осіб» [9] з 19 квітня 2022 українці отри-
мали можливість зареєструватися як вну-
трішньо переміщені особи та змінити місце 
проживання через цифровий додаток ДІЯ. 
Поточний процес реєстрації ставить перед 
виконавцями певні виклики та потребує 
часу, однак відображає повний масштаб 
переміщення [10]. Нормативно-правове 
забезпечення правового статусу внутріш-
ньо переміщених осіб, економічних, соці-
альних, правових гарантій захисту їх прав 
та законних інтересів на території України 
здійснюється відповідно до Конституції 
України, міжнародних договорів України, 
Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб» [11].

Необхідно зазначити, кількість внутріш-
ньо переміщених осіб за даними Міністер-
ства соціальної політики України (станом 
на 28 червня 2022 р.) досягла 2,3 міль-
йонів, що підтверджено й звітом Міжна-
родної організації з міграції. В даному звіті 
також відзначається зменшення кількості 
зареєстрованих внутрішньо переміщених 
осіб, що можна пояснити поверненням до 
постійного їх місця проживання або через 
вторинне переселення в інше місцезнахо-
дження [10].

Здебільшого внутрішньо переміщені 
особи самі вибирають нові місця прожи-
вання, спираючись на допомогу родичів, 
знайомих, волонтерів чи місцеву владу. 

Але й досі чимала кількість внутріш-
ньо переміщених осіб живуть у спортив-
них залах. Крім того у громадах спосте-
рігається нестача доступного житла, що 
також загострює проблему переміщення. 
Важливою в даному контексті є прийнята 
постанова КМУ «Деякі питання виплати 
допомоги на проживання внутрішньо 
переміщеним особам» [12], яка визначає 
допомогу внутрішньо переміщеним осо-
бам, яку, зокрема, можна використати як 
компенсацію за оренду житла. Виплати 
встановлені в розмірі 3000 гривень на 
місяць для дітей і людей з інвалідністю та 
2000 гривень для інших осіб. Отримати 
допомогу можуть лише особи, які заре-
єструвалися як внутрішньо переміщені 
особи та подали заяву на виплати. Однак 
з травня місяця на такі виплати можуть 
претендувати лише ті внутрішньо перемі-
щені особи, які не можуть повернутися до 
свого місця проживання. 

Аналізуючи звіт Міжнародної організації 
з міграції станом на 23 травня 2022 року 
64% внутрішньо переміщених осіб втра-
тили роботу, яку мали до повномасштабної 
війни; 52% осіб які втратили роботу через 
війну або які не працювали перед перемі-
щенням, зазначали, що вони намагалися 
знайти роботу за місцем, в яке вони пере-
містилися; лише 9% осіб вдалося знайти 
нову роботу; 70% з тих, хто не шукав 
роботу або не знайшов її після переїзду зі 
звичного місця проживання, мали намір 
зробити це у майбутньому [13]. 

Численні переміщення в середині кра-
їни призводить до збільшення чисельності 
населення окремих регіонів, що, в свою 
чергу, впливає на міську інфраструктуру, 
зокрема збільшує навантаження на жит-
лову, транспортну, соціальну та адміні-
стративну інфраструктуру. Попри гостин-
ний прийом внутрішньо переміщених осіб 
у перші дні й тижні війни, у середньо- та 
довгостроковій перспективі переванта-
ження соціальної інфраструктури може 
спричинювати посилення соціальної 
напруги й дискримінаційного ставлення до 
внутрішньо переміщених осіб. Крім того, 
ймовірно, частина таких осіб не повер-
нуться у місця, де вони проживали до 
24 лютого 2022 року. Це означає, що вони 
потребуватимуть довгострокового доступ-
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ного житла та робочих місць у містах, які 
їх прийняли [14]. Отже, чим швидше буде 
вирішуватися проблема з житлом та робо-
чими місцями для внутрішньо переміще-
них осіб, тим нижча ймовірнність того що 
люди виїдуть за межи України. 

 Другим напрямом переміщення осіб 
внаслідок повномасштабної воєнної 
агресії став виїзд за кордон. Зокрема, 
після перетину кордону українці можуть 
скористатися одним з трьох варіантів 
легального перебування на території ЄС: 
1) як туристи, використовуючи безвізо-
вий режим, який дозволяє перебування 
в державах-членах ЄС (за виключенням 
Великобританії та Ірландії) та інших дер-
жавах-учасницях Шенгенської угоди до 
90 днів протягом 180 днів; 2) отримавши 
тимчасовий захист, який діятиме один рік 
з можливістю подовження в залежності 
від ситуації; 3) подавши заявку на отри-
мання статусу біженця, процес отримання 
якого може тривати близько шести місяців 
за умови здачі паспорта відповідним дер-
жавним органам.

Яку б модель перебування за кордо-
ном не вибрала б для себе людина, така 
швидка й масштабна хвиля міграції укра-
їнців викликала всеохоплюючу реакцію 
підтримки та солідарності європейців, 
міжнародних організацій та урядів ЄС. 

Для захисту переміщених осіб з України, 
які виїхали за кордон рятуючись від війни, 
члени Ради ЄС 4 березня 2022 р. у Брюс-
селі активували Директиву про тимчасо-
вий захист [15] для громадян та мешкан-
ців України, яка одразу набула чинності. 
Зазначена Директива хоч і була схвалено 
ЄС ще на початку 2000х років, однак засто-
совується вперше. Відповідно до Директиви 
поняття «тимчасовий захист» передбачає 
забезпечення екстреним та тимчасовим 
захистом маси людей, які прибули з третіх 
країн, які не можуть повернутися до своєї 
країни, або у випадках, коли існує небез-
пека виникнення масової міграції, особ-
ливо коли існує ризик, що при виникненні 
потоку міграції система надання сховищ не 
впорається, тоді постраждалим та іншим 
особам, які звернулися за допомогою, є 
захист їх інтересів. 

Ця Директива є інструментом, який 
дозволяє великим групам осіб, що при-

бувають з країн, де має місце військовий 
конфлікт, отримувати тимчасовий захист 
у ЄС. Тимчасовий захист, схвалений для 
українців, – це винятковий крок країн 
ЄС, який дає практично ті ж самі правила 
на час перебування в ЄС без бюрократич-
ної тяганини, і можливість повернутися 
додому, як тільки це стане безпечним.

Тимчасовий захист надає право на: 
проживання; доступ до ринку праці; 
соціальну допомогу; медичну допомогу. 
Зокрема, під доступом до роботи розумі-
ють не тільки можливість працювати, але 
й займатися підприємництвом, відвідувати 
курси підвищення кваліфікації або осво-
єння нової професії; діти, які прибули без 
батьків або інших рідних, отримують право 
на опікуна і доступ до шкільної освіти.

Такий захист практично знімає обме-
ження щодо терміну перебування в ЄС, 
передбаченого безвізом. Спочатку тим-
часовий захист діятиме один рік. Якщо 
ситуація не стане кращою, його дія авто-
матично продовжиться ще на півроку, а 
потім, за потребою, ще на стільки ж. Після 
цього Рада ЄС може продовжити захист 
ще на рік – лише до трьох років. Водно-
час, якщо ситуація в Україні покращиться 
і дозволить переміщеним особам безпечно 
повернутися додому, то Єврокомісія може 
запропонувати зупинити дію Директиви. 
Отримавши тимчасовий захист, українці 
зможуть подорожувати до інших країн 
Шенгенської зони не більше ніж на 90 днів 
за кожний 180-денний період. Окремі дер-
жави можуть надавати більшу підтримку.

Ідея механізму - не допустити пере-
навантаження систем надання притулку, 
адже вони не в змозі швидко обробити 
сотні тисяч чи мільйони прохань. Ста-
ном на 22 липня 2022 року за оцінками 
УВКБ ООН, в Європі зареєстровано понад 
3,7 мільйонів   біженців з України для тим-
часового захисту або аналогічних наці-
ональних схем захисту. Більшість укра-
їнських біженців, згідно зі статистикою 
ООН, перебувають у сусідній Польщі, в 
якій 1 234,7 тисяч біженців подали заяви 
про тимчасовий захист. Другою країною, 
яка прийняла велику кількість україн-
ців, є Німеччина, де знайшли притулок 
780 тисяч осіб, майже 641, 4 тисячі з них 
отримали спеціальний захищений статус. 
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Наступними за чисельністю прийнятих 
українських біженців європейськими краї-
нами є Чехія, Італія та Іспанія [16]. 

Однак, специфічним тут є те, що пере-
міщення таких осіб часто відбуваються 
поетапно. Люди спочатку шукають при-
тулку в сусідніх країнах, сподіваючись на 
швидке повернення додому. Географічна 
близькість, культурна та мовна подібність, 
а також історичні зв’язки зазвичай впли-
вають на початковий вибір місця призна-
чення. Крім того, багато хто їде туди, де 
вже проживають сім’ї та друзі. Проте гео-
графічна близькість може поступово втра-
тити актуальність. У середньостроковій 
перспективі вирішальними факторами є 
найкращі умови життя та доступ до ринку 
праці. Вони можуть бути недоступними в 
країнах першого притулку, де буквально 
мільйони людей мають бути розміщені 
протягом тривалого часу [17].

 Багато українців, які виїхали, щосили 
намагаються знайти роботу або доступне 
житло за кордоном і хочуть возз’єдна-
тися зі своїми сім’ями. Більшість має вищу 
освіту, що робить їх конкурентоспромож-
ними на ринку праці та збільшує шанси 
на адаптацію в країнах перебування. 
Певна кількість осіб повертаються до 
дому не зважаючи на нестабільну ситу-
ацію з безпекою в Україні. Дехто їде у 
зв’язку з відновленням робочих місць, 
перевірки майна, вирішення певних юри-
дичних питань, організації виїзду членів 
сім’ї тощо. Але узгодивши дані питання, 
частина людей знов виїжджають за кор-
дон та намагаються налагодити життя. 
І чим довше вони залишаються за кордо-
ном, тим менша ймовірність їх повернення 
на батьківщину.

Відновлення країни неможливо без 
фахівців, спеціалістів різних сфер та галу-
зей, велика кількість яких нині за кордо-
ном. З метою повернення українців з-за 
кордону (окрім забезпечення безпеки 
як такої) необхідно надати й додаткові, 
«індивідуальні» ініціативи, які б спону-
кати українців повернутися додому, від-
новлювати економіку та будувати державу 
заново. Це включає, зокрема, нове житло, 
лікарні, школи та економічні стимули, такі 
як нові джерела капіталу для початку біз-
несу.

Третім напрямом переміщення осіб, 
які рятуються від війни 2022, є приму-
сове вивезення на територію РФ, хоча 
Женевська конвенція забороняє здійсню-
вати примусове індивідуальне або масове 
переселення або депортацію осіб, що зна-
ходяться під захистом, з окупованої тери-
торії на територію окупаційної держави. 
Тобто по суті примусове масове вивезення 
українців до РФ заборонено. Разом з тим, 
з початку війни РФ вивезла на свою тери-
торію більше одного мільйона людей з 
України, у тому числі із самопроголошених 
«ДНР» та «ЛНР», включаючи щонайменше 
200 тисяч дітей. Україна називає це при-
мусовою депортацією, має в своєму роз-
порядженні інформацію про переселення 
українців у віддалені регіони РФ, а також 
про проходження ними так званих «філь-
траційних таборів», наполягає на тому, 
що її громадянам на території РФ пропо-
нують лише некваліфіковану та низькоо-
плачувану роботу та вимагає повернути її 
громадян у безпечні райони України.

16 червня 2022 р. Сейм Литви у резо-
люції визнав, що примусове вивезення 
населення України до РФ або на тимча-
сово окуповані РФ території є депортацією 
українського народу. Крім того такі дер-
жави як Литви, Латвії та Естонії забезпе-
чують маршрути виїзду з РФ, надають тим-
часовий захист та можливість повернення 
до України. Тому депортованим потрібно 
зберегти документи, відмовлятися їхати 
у фільтраційні табори, намагатися вибра-
тися з території РФ або окупованої тери-
торії, та пам’ятати що примусове масове 
вивезення українців до РФ рано чи пізно 
має розглядатися і в міжнародних судах.

Висновки. С початку повномасштаб-
них військових дій на території України 
більше ніж 14 мільйонів українців зали-
шили свої домівки, з них 6 мільйонів виї-
хали за межі держави та 8 мільйонів пере-
містилися вглиб України. Однак з різних 
причин до України повернулося більше 
2 мільйонів громадян із-за кордону, та 
майже 4,5 мільйонів внутрішньо перемі-
щених осіб станом на 23 травня 2022 року 
повернулися у свої звичайні місця про-
живання [13]. Внутрішньо переміщені 
особи намагаються облаштувати житло та 
знайти роботу на новому місці, але стика-
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ються з безліччю труднощів, а саме брак 
грошей, догляд за дітьми та літніми роди-
чами. Люди, які залишили Україну, теж 
стикаються з безліччю проблем, в тому 
числі, мовні труднощі, звикання до нових 
правил взаємодії, самотність. Проте вони 
у більшості працездатного віку, але не 
«заробітчани». Більшість має вищу освіту, 
досвід успішної кар’єри, звички у побуті. 
Тимчасовий захист на рік із правом подов-
ження ще до трьох років, грошова допо-
мога, дозвіл на роботу, місця в школах для 
дітей ляже в основу успішної інтеграції цих 
людей за кордоном. Залежно від тривало-
сті бойових дій на території України пере-
міщення осіб триватиме й далі. Тому на 
теперішній час не можливо оцінити демо-
графічні потоки українців. Однак зберегти 
та повернути людей в Україну після закін-
чення війни - одне з важливіших завдань 
держави, яке потребує довгострокових 
рішень та злагоджену взаємодію держав-
них, місцевих та приватних інституцій. 
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Nehuliaieva I. Problematic issues of mass displacement of Ukrainians: analysis 
of national and international legislation

The article is devoted to the study of problematic issues that arose as a result of the 
mass displacement of Ukrainians both within the country and outside its borders as a result 
of the full-scale attack of the aggressor country on Ukraine. The existing national and 
international legislation on the researched issues has been analyzed, the range of issues 
requiring additional regulatory regulation has been determined.

Three directions of movement of persons as a result of a full-scale attack on Ukraine 
were identified: within the borders of Ukraine; abroad; forced deportation to the Russian 
Federation. All the mentioned directions directly affected the fate of Ukrainians, the future 
of them personally and their descendants, as well as the economy of all the countries 
involved in this process, so they require a separate analysis.

It was established that numerous displacements in the middle of the country lead to an 
increase in the population of certain regions, which, in turn, affects the urban infrastructure, in 
particular, increases the load on housing, transport, social and administrative infrastructure. 
Despite the hospitable reception of internally displaced persons in the first days and weeks 
of the war, in the medium and long term the overloading of the social infrastructure may 
lead to increased social tension and discriminatory treatment of internally displaced persons. 
It was concluded that the sooner the problem with housing and jobs for internally displaced 
persons is solved, the lower the probability that people will leave Ukraine.

It was concluded that a fairly widespread direction of movement of persons as a result of 
full-scale military aggression was departure abroad, in most cases it is about EU countries. The 
current rapid and large-scale wave of migration of Ukrainians has caused a comprehensive 
response of support and solidarity from Europeans, international organizations and EU 
governments.

It has been established that the most dangerous for Ukrainians is their relocation (mainly 
forced) to the territory of the Russian Federation, which is directly prohibited by the Geneva 
Convention. Since the beginning of the war, the Russian Federation has deported to its 
territory more than one million people from Ukraine, including from the self-proclaimed 
“DPR” and “LPR”, including at least 200,000 children. In fact, for Ukrainians, this is forced 
deportation.

It was noted that one of the most important tasks of the state, which requires long-
term solutions and coordinated interaction of state, local and private institutions, is the 
preservation and return of people to Ukraine after the end of the war.

Key words: internally displaced persons, temporary protection, military conflict, forced 
removal.
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ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
ПРОТИ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ ТА МОРАЛЬНОСТІ 
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Стаття присвячена питанням особливостей генези кримінальних правопорушень 
проти суспільної моралі та моральності на теренах України. Дослідження криміналь-
но-правової охорони суспільної моралі як соціально та історично детермінованого явища 
антропогенезу є складним процесом щодо вивчення соціальних передумов криміналі-
зації таких злочинів, особливостей формування сучасної концепції кримінально-право-
вої охорони та перспектив удосконалення відповідних норм. Моральність у криміналь-
но-правовому сенсі це суспільні відносини, що формуються і розвиваються в суспільстві, 
задля забезпечення шанобливого ставлення одних людей до інших, сором’язливості, 
поваги до загальнолюдських цінностей, що утвердилися в суспільстві, недотримання 
яких особою призводить до громадського осуду і впливає на рівень культурного і духов-
ного розвитку її як особистості. Під кримінально-правовою охороною розуміють заходи 
по забезпеченню безпеки існуючих суспільних відносин та інтересів та утримання гро-
мадян від злочинних посягань шляхом визначення в кримінальному законі шкідливих 
для особи, суспільства та держави правопорушень та встановлення за їх вчинення кри-
мінальних покарань та інших заходів кримінально-правового впливу.

Зазначається, що повернення до витоків формування права, якими виступає куль-
тура у різних формах свого існування, забезпечує формування праворозуміння нового, 
сучасного рівня, здатного задовольнити як теорію, так і практику застосування права. 
Дослідження кримінально-правової охорони суспільної моралі є складним процесом 
щодо вивчення соціальних передумов криміналізації діянь, які посягають на безпеку 
моральних відносин, особливостей формування сучасної концепції кримінально-право-
вої охорони суспільної моралі та перспектив удосконалення норм законодавства про 
кримінальні правопорушення відповідно до сучасної методології загальнотеоретичної 
юриспруденції.

Ключові слова: моральність, суспільна мораль, генезис, кримінальне законодав-
ство, кримінальне правопорушення, періодизація законодавства.

Постановка проблеми. В результаті 
історичного та юридико-догматичного 
зіставлення знаків тексту права, конкрет-
ної діяльності та висновків, щодо праворо-
зуміння норми, додаються нові значення 
семіотики права. [1, 196] А правові норми 
отримують антропологічну інтерпрета-
цію внаслідок потреб в новій діяльності, 
заснованої на гуманістичних принципах, 

необхідності підвищення ефективності 
засобів кримінально-правового захисту. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Загальна проблематика кримі-
нально-правової охорони громадського 
порядку та моральності досліджувалася в 
працях таких учених, як: Ю.В. Алексан-
дров, П. П. Андрушко, В. О. Владіміров, 
П.І. Гришаєв, П.Ф. Грішанін, І.М. Даньшин, 
В.Т. Дзюба, С.Ф. Денисов, О.С. Капінус, 
О.В. Козаченко, В.С. Комісаров, О.І. Коробєєв,  
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О.В. Куделіч, В.В.Кузнецов, Л.С. Кучанська, 
В.М. Куц, А.В. Ландіна, І.П. Лановенко, 
В.А. Ломако, В.І. Меркулова, Г.І. Піщенко, 
Ю.Є. Пудовочкін, С.П. Репецький, 
Є.Л. Стрельцов, М.І. Трофимов, А.П. Тузов, 
В.О. Туляков, В.І. Тютюгін, А.Є. Шалагін, 
С.С. Яценко та ін.

Метою даної статті є розглянути пере-
думови позиції законодавця, закріпленої 
у КК 2001 року з точки зору становлення 
ідеології та історичних передумов існу-
вання злочинів проти суспільної моралі та 
моральності.

Виклад основного матеріалу. Прак-
тично всі дослідники проблеми зосере-
джувалися на історичних та генетичних 
коренях формування системи протидії зло-
чинам проти суспільної моралі та мораль-
ності на теренах України [2; 3; 4].

Виникають питання, пов’язані із періо-
дизацією криміналізації цих діянь, харак-
теристиками окремих складів та автор-
ськими наративами аналізу моральності, 
що залежали від пануючої ідеології. Перша 
проблема пов’язана із періодізацією мате-
ріалів.

Так, на думку С.В. Кудіна, етапами кри-
міналізації кримінальних правопорушень 
проти моралі є: 1) перша половина Х ст.; 
2) друга половина Х – перша чверть ХІІ 
ст.; 3) друга чверть ХІІ – перша поло-
вина ХІV ст.; 4) друга половина ХІV–V ст.; 
5) кінець ХV–VІ ст.; 6) друга половина 
ХVІ – перша половина ХVІІ ст. [5, 13-16] 

С.Ф. Денисов виділяє дещо інші 
етапи розвитку кримінального законо-
давства України: 1) період до засну-
вання Київської держави – до ХІ ст.; 
2) період Київської держави – ХІ–ХV 
ст.; 3) Литовсько-польська доба – ХV–
ХVІ ст.; 4) доба козацька – ХVІ–ХVІІІ 
ст.; 5) занепад козаччини і українського 
життя – ХVІІІ – до 1917 р.; 6) радянський 
період – 1917–1991 рр.; 7) українське від-
родження – 1991 р. – сьогодення [6,10]. 

С.П. Репецький визначив такі періоди 
розвитку кримінально-правової охорони 
суспільної моральності (вони є тотож-
ними з періодами розвитку національного 
кримінального законодавства): 1) період 
Київської Русі та Галицько-Волинського 
князівства (ІХ – ХІV ст.); 2) період Литов-
сько-Руської держави та Речі Поспо-

литої (ХІV – перша половина ХVІІ ст.); 
3) період  козацько-гетьманської держави 
(друга половина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.); 
4) період перебуванні України під вла-
дою Російської та Австро-Угорської імпе-
рій (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.); 5) період тво-
рення Української незалежної держави, 
Української РСР та незалежної України 
(1917–2001 рр.); 6) сучасний період (з 
2001 р. і дотепер) [7]. 

Дослідники окремих категорій кримі-
нальних правопорушень надають ще більш 
цікаві класифікації. Так, А.В. Плотнікова 
пропонує умовно виділити певні періоди 
розвитку законодавства щодо протидії 
проституції та організації заняття прости-
туцією: 1) період існування давньоруської 
державності, що характеризується сприй-
няттям проституції як гріховних стосунків 
за плату («блуд»); 2) період дії Соборного 
Уложення 1649 року, під час якого прости-
туція заборонялась, але заходи, що засто-
совувалися, були спрямовані переважно 
на запобігання проституції і на покарання 
звідників; 3) період дії Військового арти-
кулу Петра І, який діяв поряд із Уло-
женням 1649 року; 4) період прийняття 
кодифікованого джерела українського 
права – «Прав, за якими судиться мало-
російський народ» (1743 рік); 5) періоду 
(початок ХVІІІ ст.) характерні впрова-
дження спеціальних заходів з протидії 
заняттю проституцією, зокрема закриття 
змішаних бань з метою запобігання про-
ституції; 6) період (1843–1917 рр.) харак-
теризується фактичною легалізацією про-
ституції. У містах поліція почала видавати 
офіційні дозволи на відкриття легальних 
публічних домів за французьким типом. 
У 1844 році були встановлені «Правила 
утримувачкам борделей», які були пев-
ною гарантією поліцейського та санітар-
ного контролю за проституцією; 7) період 
після Жовтневого перевороту 1917 року, 
коли відбувся перехід від політики запобі-
гання нелегальній проституції до репресій 
проти самих осіб, що надавали сексуальні 
послуги; 8) період, пов’язаний з прийнят-
тям КК 1960 року, характеризується тим, 
що була встановлена відповідальність за 
тримання домів розпусти і звідництво; 
9) сучасний період розвитку національ-
ного кримінального законодавства харак-
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теризується виокремленням злочинів 
проти моральності в самостійну групу [8].

Комплексний аналіз проблематики 
генези законодавчого оформлення кри-
мінальних правопорушень проти мораль-
ності та її догматичного аналізу, прове-
дений В.І. Кузнецовим [9, 51], дозволив 
досліднику дійти наступних висновків: 
1) відсутній чіткий єдиний критерій пері-
одизації розвитку відповідальності за такі 
злочини; 2) встановлені такі критерії: за 
періодами розвитку вітчизняного кри-
мінального законодавства, за об’єктом 
посягання та законодавчим закріпленням 
певного злочину; 3) окремі класифікації 
(Є.І. Кузьменко, І.А. Головко, А.В. Плот-
нікова) указаних етапів узагалі не мають 
критеріїв, що робить їх доволі сумнівними; 
4) С.П. Репецький хоч безпосередньо й 
не визначив вказаний критерій, однак 
він логічно розуміється з тексту дослі-
дження – періоди розвитку національного 
кримінального законодавства; 5) періо-
дизація розвитку кримінально-правової 
охорони моральності в Україні була здійс-
нена лише в роботі С.П. Репецького, хоч 
й було проведене ще одне дослідження 
(Л.С. Кучанська) питання історичного роз-
витку норм про кримінальну відповідаль-
ність за окремі злочини проти моральності; 
6)установлена невідповідність періодиза-
ції розвитку кримінально-правової охо-
рони моральності з класифікацією етапів 
розвитку кримінальної відповідальності за 
окремі злочини проти моральності. 

Підтримуємо позицію В.В. Кузнецова, 
який за критерієм чинності основних пра-
вових джерел запропонував наступну 
періодизацію національного криміналь-
ного права та законодавства: 1) період 
Руської Правди (1017–1054 рр.); 2) період 
церковного права (Статут князя Ярослава 
про церковні суди (коротка та розширена 
редакції), Смоленська статутна грамота, 
Новгородський статут великого князя 
Всеволода про церковні суди, людей та 
міри торгові тощо); 3) період Судебника 
1497 р.; 4) період статутів Великого кня-
зівства Литовського у трьох редакціях 
(1529 р., 1566 р., 1588 р.); 5) період 
Соборного Уложення 1649 р.; 6) період 
писаного та звичаєвого кримінального 
права козацької держави 1648–1654 рр.; 

7) період Військового артикулу Петра 
І 1715 р.; 8) період «Прав, за якими 
судиться малоросійський народ» 1743 р. 
(проект); 9) період «Наказу комісії про 
складення проекту нового уложення» 
Катерини ІІ 1767 р. (проект); 10) період 
«Уставу благочиния, или полицейс-
кого» 1782 р.; 11) період Зводу законів 
1832 р. (Уголовне уложення); 12) період 
Уложення про покарання кримінальні та 
виправні 1845 р.; 13) період Статуту про 
покарання, що накладаються мировими 
суддями 1864 р.; 14) період Уложення 
про покарання кримінальні та виправні 
1885 р.; 15) період Кримінального Уло-
ження 1903 р.; 16) період КК УСРР 1922 р.; 
17) період КК УСРР 1927 р.; 18) період КК 
УРСР 1960 р.; 19) період проектів КК Укра-
їни 1993–2001 рр.; 20) період КК України 
2001 р. [9, 52].

О.В. Козаченко вважає, що історію 
вітчизняного кримінального законодав-
ства у відповідному напрямку слід роз-
глядати у контексті розвитку українського 
суспільства, і при цьому виділяє такі 
етапи: давньоруський; середньовічний 
та постсередньовічний (польсько-литов-
ський період; період входження україн-
ських земель до складу Російської дер-
жави; період радянської доби) [10]. 
Цей дослідник безпосередньо вказує на 
головні антропогенні фактори динаміки 
розвитку процесів кримінальної полі-
тики формування системи злочинів проти 
моральності, до яких відносить кризу пра-
ворозуміння детерміновану проблемою 
прав людини. 

Сучасний рівень правничої науки вка-
зує на певну тенденцію витіснення людини 
з юридичних характеристик права і заміну 
інформації про людину певними юридич-
ними штампами і характеристиками, які 
відводять погляд дослідників від безпо-
середніх прав і інтересів людини як учас-
ника суспільних відносин і акцентують 
увагу на юридичних конструкціях. Вирі-
шення наукових проблем дослідження 
змісту і застосування прав людини тра-
диційно супроводжується акцентуван-
ням на етатистському змісті права, або в 
контексті визначення походження права, 
або в контексті забезпечення реалізації 
прав і свобод людиною і громадянином, 
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що безумовно слід визнати справедливим, 
але тільки за умови похідного характеру 
державного впливу на права та свободи 
людини з визнанням визначальними саме 
таких прав і свобод. 

Слід зазначити також продуктивність 
ідеї О.В. Козаченко щодо того, що кри-
мінальне право, форми його існування, 
представляє собою окрему систему арте-
фактів, за якими може бути визнаний не 
тільки власне правовий, але й культуро-
логічний характер [11]. Так, наприклад, 
нормативно-правові акти, які в першу 
чергу є артефактами, через які здійсню-
ється передача інформації нормативного 
змісту (інформація спрямована на дове-
дення до суб’єктів характеру поведінки, 
яка допускається, забороняється або 
приписується), а в другу – відображають 
рівень цивілізованості суспільства, в якому 
такі норми реалізуються, оскільки останні 
містять окремий механізм примусу, рівень 
цивілізованості якого повністю відповідає 
загальному рівню цивілізації. 

Таким чином, кожний нормативний акт 
повинен відповідати вимогам свого інстру-
ментального призначення для регулю-
вання суспільних відносин та відповідати 
окремому рівню цивілізаційного розвитку 
суспільства, в межах якого він діє. При-
чому, остання характеристика норматив-
ного артефакту може генерувати поступа-
льний розвиток суспільства, створювати 
умови гальмування динаміки зростання 
якості суспільних відносин. Право відо-
бражає рівень розвитку окремої цивіліза-
ції, віддзеркалюючи ті соціальні процеси, 
які формується в межах суспільства окре-
мої історичної доби. Віддзеркалюючі вла-
стивості права дозволяють звернутися до 
нього з метою нового підходу до історич-
ного дослідження формування окремих 
держав та соціальних структур. Періоди-
зація історії людства на підставі аналізу 
правових встановлень окремої історичної 
доби не може і не повинна розглядатися в 
якості єдиної об’єктивної підстави, однак 
абстрагування від соціальних катаклізмів 
сконцентрує погляд на іншому ракурсі 
соціального буття більш гуманного змісту. 

Режим реалізації права прямо пропор-
ційний рівню як правової культури, так і 
загальної культури. Це питання набуває 

особливого змісту в умовах реформування 
сучасної правової системи України, яке 
спрямоване на адаптування до власних 
соціальних умов правових встановлень, 
що формувалися в інших соціальних пере-
думовах. Дослідження права у взаємо-
зв’язку з культурою дає можливість сфор-
мувати чітку визначеність відношення 
правової системи України до основних 
векторів правового буття, формування 
яких фактично завершилось в планетар-
ному масштабі. Необхідність визначення 
належності українського права до тих чи 
інших правових систем зумовлює можли-
вість або неможливість імплементування 
правових встановлень із зовні. Від визна-
ченості даного питання залежить рівень 
правопорядку, оскільки «чужі» правові 
встановлення, не адаптовані до власного 
соціального середовища, або ігноруються, 
або відверто порушуються на підставі не 
зрозумілості мети їх застосування для 
суб’єктів права [12].

У новому КК України 2001 р. злочини 
проти моральності (ст. 297–304 КК Укра-
їни) та громадського порядку (ст. 293–296 
КК України) фактично вперше за всю істо-
рію розвитку вітчизняного кримінального 
законодавства набули такого об’єднання 
у системі його Особливої частини (Розділ 
ХІІ «Кримінальні правопорушення проти 
громадського порядку та моральності» 
Особливої частини КК України). 

З одного боку, таке об’єднання в КК 
України 2001 року норм про відповідаль-
ність за злочини проти громадського 
порядку та моральності в самостійний 
розділ зумовлено не тільки й не стільки 
даниною законодавчій традиції, скільки 
існуючим у суспільстві ставленням до 
громадського порядку та моральності, 
які на сучасному етапі розвитку держави 
потребують належного кримінально-пра-
вового захисту. З другого боку, не було 
враховано повною мірою традицій націо-
нального нормотворення та різноманітних 
зарубіжних моделей кримінально-пра-
вового захисту держави, суспільства та 
людини. 

У цьому контексті є справедливою 
позиція більшості дослідників цієї теми, 
що такий підхід не є обґрунтованим, 
оскільки ще з давніх часів вітчизняний 
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законодавець робив непоодинокі спроби 
виокремити норми про кримінальну відпо-
відальність за злочини проти моральності 
у відносно самостійну групу. 

Загалом саме теза соціальної значу-
щості особистісних проявів визначала 
характеристики злочинів проти моралі – 
від абсолютизації колективного суб’єкту 
до визначення значущості позицій окре-
мих потерпілих. 

Розглянувши більш докладно окремі 
склади злочинів, що стосуються моралі 
як об’єкта кримінально правової охорони, 
потрібно виділити їх у дві групи. Перша 
група – кримінальні правопорушення 
проти родини і моральності. Друга група – 
проти церкви [13]. 

Моральні норми, погляди та ідеали 
вважалися такими, що мають історичний 
характер, а їх відносини визначаються, 
зрештою, змінами економічної основи 
суспільства. Моральність розвивається під 
впливом політики, права, мистецтва, релі-
гії та сама справляє на них певний вплив. 
На думку А. Захарової, теза про те, що у 
класовому суспільстві та чи інша етична 
система завжди слугує інтересам певних 
суспільних класів, має бути поставлена 
під сумнів. В демократичному суспіль-
стві панівною мораллю є лише та мораль, 
котра слугує досягненню його спільного 
прогресивного розвитку [12, 59].

Висновки. Приходимо до висновку, 
що динаміка звернень до тематики «кри-
мінально-правової охорони моральності» 
свідчить також про певні часові періоди, 
які відповідають оновленому законодав-
чому регулюванню відповідальності за 
відповідні злочини. На цьому фоні існу-
юча в літературі модель генези ідеоло-
гічних передумов становлення та форму-
вання системи злочинів проти моральності 
в українському законодавстві свідчить про 
певну систему чинників антропогенного 
характеру, які було пов’язано із переліком 
факторів зовнішнього та внутрішнього 
плану. 
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Boychenko V. Genesis of criminal offenses against public morality and morality 
in Ukraine

The article is devoted to the specifics of the genesis of criminal offenses against public 
morals and morality on the territory of Ukraine. The study of criminal-legal protection of 
public morality as a socially and historically determined phenomenon of anthropogenesis is 
a complex process regarding the study of the social prerequisites of the criminalization of 
such crimes, the features of the formation of the modern concept of criminal-legal protection, 
and the prospects for improving the relevant norms. Morality in the sense of criminal law is 
social relations that are formed and developed in society in order to ensure the respectful 
attitude of some people to others, shyness, respect for universal human values   established 
in society, non-observance of which by a person leads to public condemnation and affects 
the level of cultural and spiritual development of her as an individual. Criminal law protection 
means measures to ensure the safety of existing social relations and interests and to prevent 
citizens from criminal offenses by defining in the criminal law offenses harmful to the person, 
society and the state and establishing criminal punishments and other measures of criminal 
law influence for their commission.

It is noted that the return to the origins of the formation of law, represented by culture 
in various forms of its existence, ensures the formation of legal understanding of a new, 
modern level, capable of satisfying both the theory and practice of law application. The 
study of the criminal-legal protection of public morality is a complex process regarding the 
study of the social prerequisites of the criminalization of acts that encroach on the safety 
of moral relations, the features of the formation of the modern concept of the criminal-
legal protection of public morality, and the prospects for improving the norms of legislation 
on criminal offenses in accordance with the modern methodology of general theoretical 
jurisprudence.

Key words: morality, social morality, genesis, criminal legislation, criminal offense, 
periodization of legislation.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ 
НЕДОПУСТИМИМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

У роботі проведено дослідження проблем, які виникають під час визнання доказів 
недопустимим судом в порядку вимог ст.ст. 85-89 КПК України, які надаються стороною 
обвинувачення суду під час розгляду справи по суті. Для оцінки доказів, отриманих в 
результаті НСРД, необхідно дослідити процесуальні документи, які стали підставою для 
проведення НСРД. Процесуальні документи про дозвіл на проведення НСРД повинні 
бути взяті до уваги судом, який розглядає справу, оскільки без з`ясування їх змісту суд 
невправі прийняти рішення про допустимість доказів, отриманих в результаті прове-
дення НСРД. Слід зазначити, що ці процесуальні рішення виступають правовою підста-
вою проведення НСРД з огляду на їх функціональне призначення, зокрема щодо під-
твердження допустимості доказової інформації, отриманої за результатами проведення 
таких дій, і тому вони повинні перевірятися та враховуватися судом під час оцінки цих 
доказів. У будь-якому разі, якщо сторона кримінального провадження заявляє клопо-
тання про визнання доказів, які надані стороною обвинувачення, недопустимими, суд 
повинен оцінити докази, отримані у результаті НСРД у комплексі із правовою підставою 
для проведення НСРД, в тому числі з відповідною ухвалою слідчого судді про дозвіл 
на проведення НСРД. Також, слід зазначити, що ухвали суду про надання дозволу на 
проведення НС(Р)Д та постанова прокурора про проведення НС(Р)Д-контроль за вчи-
ненням злочину є таємними документами і підлягають розсекреченню, а також при їх 
винесенні повинна бути дотримана правова процедура, недотримання якої призводить 
до визнання доказів недопустимими.

Ключові слова: докази, кримінальне провадження, недопустимість доказів, засади 
кримінального провадження.

Метою статті є дослідження проблем-
них питань щодо встановлення недопу-
стимості доказів внаслідок порушення 
засад кримінального провадження та пра-
вової процедури.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У зв’язку з військовою агресією 
російської федерації відносно України, 
питання щодо критеріїв визнання доказів 
недопустимими є вкрай актуальними. При 
цьому слід зауважити, що кримінальний 
процесуальний закон не дає вичерпного 
переліку підстав, за наявності яких докази 
мають визнаватися недопустимими, поряд 
з цим КПК України надає суду право вирі-
шувати питання їх допустимості чи недо-
пустимості в порядку, визначеному ст. 89 
КПК України. При цьому ч. 1 ст. 87 цього 
Кодексу зазначає, що обов’язковою умо-

вою для визнання доказів недопустимими 
є їх отримання внаслідок істотного пору-
шення прав та свобод людини, гаранто-
ваних Конституцією та законами Укра-
їни, міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України. Отримання доказів завжди 
обумовлено вчиненням стороною кримі-
нального провадження цілеспрямованих 
дій з метою їх збирання. Із системного ана-
лізу норм кримінального процесуального 
закону вбачається, що вчинення з цією 
метою стороною обвинувачення діянь, які 
істотно порушують права і основоположні 
свободи людини, має наслідком визнання 
отриманих у такий неправомірний спосіб 
доказів недопустимими.

Згідно з вимогами ч. 3ст. 62 Конституції 
України та Рішення Конституційного Суду 
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України від 20 жовтня 2011 року «12-
рп/2011, обвинувачення не може ґрунту-
ватися на доказах, одержаних незаконним 
шляхом, тобто з порушенням конститу-
ційних прав і свобод людини і громадя-
нина або встановлених законом порядку, 
засобів, джерел отримання таких доказів. 
Визнаватися допустимими і використову-
ватися як докази в кримінальній справі 
можуть тільки фактичні дані, одержані 
відповідно до вимог законодавства. Пере-
вірка доказів на їх допустимість є найваж-
ливішою гарантією забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина в кримі-
нальному процесі та ухвалення законного 
і справедливого рішення у справі. Слід 
зазначити, що під час розгляду справи 
діє принцип безпосередності дослідження 
доказів. Так, у Постанові від 27 червня 
2019 року (справа № 235/6552/15-к) коле-
гія суддів ККС ВС вказала, що відповідно 
до ст.23КПК України суд досліджує докази 
безпосередньо, і не можуть бути визнані 
доказами відомості, що містяться в пока-
заннях, речах та документах, які не були 
предметом безпосереднього дослідження 
суду, крім випадків, передбачених цим 
Кодексом. При цьому з огляду на прин-
цип безпосередності дослідження доказів 
апеляційний суд не вправі дати їм іншу 
оцінку, ніж ту, яку дав суд першої інстан-
ції, якщо ці докази не були досліджені при 
апеляційному перегляді вироку. ККС ВС 
дійшов висновку, що в цьому криміналь-
ному провадженні була порушена засада 
безпосередності дослідження доказів. 
Недотримання її судом, якщо виходити 
зі змісту ч. 2 ст. 23 та статей 86, 94 КПК 
України, означає, що докази, які не були 
предметом безпосереднього дослідження 
суду, не можуть бути визнані допусти-
мими і враховані при постановленні судо-
вого рішення судом [1].

На думку М. М. Стоянова, незважаючи 
на легальне визначення поняття допусти-
мості доказу й переліку випадків визнання 
доказів, отриманих унаслідок значного 
порушення прав і свобод людини, недо-
пустимими, правила допустимості (недо-
пустимості) доказів не систематизовано 
в КПК України [2]. Сьогодні це питання 
вирішується через призму судової прак-
тики, зокрема через правові позиції та 

правові висновки, щодо застосування 
норми права, які викладені у рішеннях 
Верховного суду.

Збирання доказів, здійснюють крім 
слідчих, і сторона захисту, і потерпілий, 
і представник юридичної особи [3, с. 12].

Як правило, основні докази на яких 
ґрунтується обвинувачення, отримуються 
під час проведення НС(Р)Д. Дозвіл на про-
ведення НС(Р)Д надається слідчим суддею 
з урахуванням вимог ст.ст. 247,248 КПК 
України, за результатами розгляду клопо-
тання про надання дозволу на проведення 
НС(Р)Д, яке подається слідчим, детективом 
або прокурором. Уразі відсутності у мате-
ріалах кримінального провадження або 
матеріалах судової справи, коли справа 
розглядається по суті у суді, ухвали суду, 
якою було надано дозвіл на проведення 
НС(Р)Д, докази, які були отримані на під-
ставі проведення НС(Р)Д з огляду на поло-
ження статей 86, 87 КПК України визна-
ються судом недопустимими. Така позиція 
суду узгоджується з практикою Європей-
ського суду з прав людини, яка відповідно 
до ст. 17 Закону України від 23 лютого 
2006 року «Про виконання рішень та засто-
сування практики Європейського суду з 
прав людини» застосовується при розгляді 
справ як джерело права. 

Зокрема, вказаний суд у своєму рішенні 
від 05 лютого 2008 року у справі «Рамана-
ускас проти Литви» (скарга № 74420/01) 
наголошував, що докази, одержані за 
допомогою застосування спеціальних 
методів розслідування, можуть вважатися 
допустимими за умови наявності адек-
ватних і достатніх гарантій проти злов-
живань, зокрема чіткого та передбачува-
ного порядку санкціонування, здійснення 
відповідних оперативно-слідчих заходів 
та контролю за ними (рішення Суду від 
06 вересня 1978 року у справі «Класс 
та інші проти Німеччини», від 26 жовтня 
2006 року у справі «Худобін проти Росії» 
(скарга № 59696/00). 

У вказаному рішенні «Раманаускас 
проти Литви» зазначено, що питання щодо 
допустимості доказів у справі- це насампе-
ред предмет регулювання національного 
законодавства і, як правило, саме націо-
нальні суди уповноважені давати оцінку 
наявним у справі доказам. 
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Зокрема, у Постанові Верховного суду 
від 21.03.2018 р. (справа № 751/7177/14), 
якою було залишено без змін виправду-
вальний вирок, зазначено, що відповідно 
до ст. 257 КПК України, якщо в резуль-
таті негласної слідчої (розшукової) дії 
виявлено ознаки кримінального правопо-
рушення, яке не розслідується у даному 
кримінальному провадженні, то отри-
мана інформація може бути використана 
в іншому кримінальному провадженні 
тільки на підставі ухвали слідчого судді, 
яка постановляється за клопотанням про-
курора [4].

На думку, В. В. Вапнярчука,тільки сут-
тєві процесуальні порушення, які повязані 
з порушенням прав і свобод особи, приво-
дять до визнання отриманих доказів недо-
пустимими [5, с. 334]. Для оцінки доказів, 
отриманих в результаті НСРД, необхідно 
дослідити процесуальні документи, які 
стали підставою для проведення НСРД. 
Процесуальні документи про дозвіл на 
проведення НСРД повинні бути взяті до 
уваги судом, який розглядає справу, 
оскільки без з`ясування їх змісту суд не 
вправі прийняти рішення про допустимість 
доказів, отриманих в результаті прове-
дення НСРД. Слід зазначити, що ці проце-
суальні рішення виступають правовою 
підставою проведення НСРД з огляду на їх 
функціональне призначення, зокрема 
щодо підтвердження допустимості доказо-
вої інформації, отриманої за результатами 
проведення таких дій, і тому вони повинні 
перевірятися та враховуватися судом під 
час оцінки цих доказів. У будь-якому разі, 
якщо сторона кримінального провадження 
заявляє клопотання про визнання дока-
зів, які надані стороною обвинувачення, 
недопустимими, суд повинен оцінити 
докази, отримані у результаті НСРД у 
комплексі із правовою підставою для про-
ведення НСРД, в тому числі з відповідною 
ухвалою слідчого судді про дозвіл на про-
ведення НСРД. Також, слід зазначити, що 
ухвали суду про надання дозволу на про-
ведення НС(Р)Д та постанова прокурора 
про проведення НС(Р)Д-контроль за вчи-
ненням злочину є таємними документами і 
підлягають розсекреченню. Відповідно до 
п. 1.9. Інструкції про організацію прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій 

та використання їх результатів у кримі-
нальному провадженні, затвердженої 
наказом Генеральної прокуратури Укра-
їни, Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни, Служби безпеки України, Адміністра-
ції Державної прикордонної служби 
України, Міністерства фінансів України, 
Міністерства юстиції України від 
16.11.2012 року (далі – Інструкція),про-
цесуальними документами щодо прове-
дення НСРД є постанови, клопотання, 
доручення, протоколи уповноваженого 
співробітника (працівника) оперативного 
підрозділу, слідчого, прокурора, а також 
ухвали слідчого судді. Пунктом 5.9. вказа-
ної Інструкції встановлено, що після 
завершення проведення НСРД грифи 
секретності матеріальних носіїв інформа-
ції (далі – МНІ) щодо їх проведення підля-
гають розсекреченню на підставі рішення 
прокурора, який здійснює повноваження 
прокурора в конкретному кримінальному 
провадженні у формі процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням, з 
урахуванням обставин кримінального 
провадження та необхідності викори-
стання матеріалів НСРД як доказів після 
проведення таких дій у випадку, якщо 
витік зазначених відомостей не завдасть 
шкоди національній безпеці України. Для 
розсекречення конкретних матеріальних 
носіїв інформації щодо проведення НСРД 
керівник органу прокуратури надсилає 
керівнику органу, де засекречено МНІ, 
клопотання. У подальшому, після отри-
мання такого клопотання про необхідність 
скасування грифів секретності створю-
ється експертна комісія з питань таєм-
ниць, якій доручається підготовка рішень 
про скасування грифів секретності. Екс-
пертна комісія створюється у складі не 
менше трьох осіб (залежно від органу: 
слідчий суддя, слідчий, прокурор у кон-
кретному кримінальному провадженні, 
працівники режимно-секретних підрозді-
лів, які мають допуск до державної таєм-
ниці відповідної форми (п. 5.11-5.13 
Інструкції). Рішення комісії оформляється 
актом скасування грифів секретності 
матеріальних носіїв секретної інформації, 
який затверджується керівником органу 
(п. 5.22 Інструкції). Після розсекречення 
зазначених МНІ щодо проведення НСРД 
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приймається рішення про їх зняття з обліку 
та долучення до матеріалів кримінального 
провадження у встановленому КПК Укра-
їни порядку (п. 5.27 Інструкції). ЄСПЛ у 
своїй прецедентній практиці зазначає про 
те, що основним аспектом права на спра-
ведливий судовий розгляд у криміналь-
ному провадженні, включаючи елементи 
такого провадження, що відносяться до 
процедури, має бути змагальність, і що 
має бути забезпечена рівність сторін між 
обвинуваченням та захистом. Право на 
змагальний судовий процес у криміналь-
ній справі означає, що і обвинувачення, і 
захист повинні мати можливість володіти 
інформацією, ознайомитись із матеріа-
лами і могти прокоментувати зауваження 
та докази, подані іншою стороною, а також 
надавати щодо них пояснення (рішення 
ЄСПЛ у справі «Брандштеттер 
(Brandstetter) проти Австрії» від 28 серпня 
1991 року, §§ 66-67). Крім того, пункт 1 
статті 6 Конвенції вимагає, щоб органи 
прокуратури розкрили стороні захисту 
будь-які суттєві докази, що їм відомі, за 
або проти обвинуваченого (mutatis 
mutandis, рішення у справі «Роу та Девіс 
(Rowe та Davis) проти Сполученого Коро-
лівства», цит. вище, § 60, «Леас (Leas) 
проти Естонії», цит. вище, § 77). На етапі 
досудового розслідування сторони відпо-
відно до статті 290 КПК України повинні 
розкрити всі докази, які є у їхньому розпо-
рядженні. Однак оцінка належності, 
достовірності та допустимості кожного із 
доказів буде здійснюватися судом, який, 
аналізуючи кожен із доказів, повинен 
дослідити процесуальні документи 
(ухвали, постанови, клопотання тощо), 
що стали підставою для отримання будь-
якого з доказів. Таким чином, докази у 
вигляді результатів НСРД повинні бути 
відкриті стороні захисту у порядку, визна-
ченому ст. 290 КПК України. Однак проце-
суальні документи, в тому числі ухвали 
слідчого судді, про дозвіл на проведення 
НСРД у виключних випадках можуть бути 
надані й під час розгляду справи в суді. 
Так, Велика палата Верховного суду у 
постанові від 16.10. 2019 року (справа 
№ 640/6847/15-к) зробила висновок, 
щодо застосування норми права, зазна-
чивши, якщо сторона обвинувачення під 

час досудового розслідування своєчасно 
вжила всі необхідні та залежні від неї 
заходи, спрямовані на розсекречення 
процесуальних документів, які стали під-
ставою для проведення НСРД, однак такі 
документи не були розсекречені з причин, 
що не залежали від волі і процесуальної 
поведінки прокурора, то суд не може 
автоматично визнавати протоколи НСРД 
недопустимими доказами з мотивів невід-
криття процесуальних документів, якими 
санкціоноване їх проведення. Процесу-
альні документи, які стали підставою для 
проведення НСРД (ухвали, постанови, 
клопотання) та які на стадії досудового 
розслідування не було відкрито стороні 
захисту в порядку, передбаченому ст. 290 
КПК України з тієї причини, що їх не було 
у розпорядженні сторони обвинувачення 
(процесуальні документи не були розсе-
кречені на момент відкриття стороною 
обвинувачення матеріалів кримінального 
провадження), можуть бути відкриті іншій 
стороні під час розгляду справи у суді за 
умови своєчасного вжиття прокурором 
всіх необхідних заходів для їх отримання. 
Якщо сторона обвинувачення не вжила 
необхідних та своєчасних заходів, що 
спрямовані на розсекречення процесуаль-
них документів, які стали процесуальною 
підставою для проведення НСРД і яких 
немає в її розпорядженні, то в такому 
випадку має місце порушення норм ст. 290 
КПК України. Якщо у ході розгляду кримі-
нального провадження у суді було задо-
волене повторне клопотання прокурора 
про розсекречення процесуальних доку-
ментів, які стали підставою для прове-
дення НСРД, і розсекречено їх, то відпо-
відні процесуальні документи як такі, що 
отримані стороною обвинувачення після 
передачі справи в суд, повинні бути від-
криті згідно з ч. 11 ст. 290 КПК України. 
Якщо процесуальні документи, які стали 
підставою для проведення НСРД, розсе-
кречені під час судового розгляду, і сто-
рона захисту у змагальному процесі могла 
довести перед судом свої аргументи щодо 
допустимості доказів, отриманих у резуль-
таті НСРД, в сукупності з оцінкою правової 
підстави для їх проведення, то суд пови-
нен оцінити отримані докази та вирішити 
питання про їх допустимість. У випадку 
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розкриття процесуальних документів, які 
стали підставою для проведення НСРД 
після передачі кримінального прова-
дження до суду, суд зобов`язаний забез-
печити стороні захисту достатній час та 
реальну можливість для доведення перед 
судом своєї позиції щодо належності та 
допустимості доказів, отриманих в резуль-
таті НСРД в комплексі із процесуальною 
підставою для проведення НСРД з метою 
реалізації принципу змагальності[6].Тра-
пляються випадки, коли під час розгляду 
судом справи по суті, суд відмовляє сто-
роні захисту у витребуванні процесуаль-
них документів, зокрема постанов про 
визначення групи слідчих (детективів) та 
постанов про визначення групи прокуро-
рів, які приймали рішення у криміналь-
ному провадженні і на підставі яких, орга-
ном досудового розслідування були 
отримані докази, які на думку сторони 
обвинувачення підтвержують вчинення 
відповідною особою кримінального право-
порушення. З приводу цього, заслуговує 
на увагу, правова позиція, яка зазначена 
у Постанові ОП ВС від 14.02.2022р (справа 
№ 477/426/17). Зокрема, колегією суддів, 
було зазначено, що належна правова про-
цедура повинна застосовуватися як під 
час судового розгляду, так і на стадії досу-
дового розслідування. Її недотримання 
тягне за собою порушення гарантованого 
кожному ст. 6 Конвенції про захист прав і 
основоположних свобод права на спра-
ведливий суд. 

Таким чином, виходячи з системного 
аналізу норм КПК України, колегія суддів 
вважає, що у випадку, якщо під час дослі-
дження доказів в учасників провадження 
виникне питання щодо перевірки доказів 

з огляду на їх належність та допустимість, 
суд має перевірити ці обставини, в тому 
числі шляхом витребування та приєднання 
до справи відповідних процесуальних доку-
ментів з подальшим наданням їм оцінки [7].

Висновок. Наслідком недотримання 
належної правової процедури, як скла-
дового елементу принципу верховенства 
права є визнання доказів, одержаних у 
ході досудового розслідування, недопу-
стимими на підставі ст. 86, п. 2 ч. 3 ст. 87 
КПК України як таких, що зібрані (отри-
мані) неуповноваженими особами (орга-
ном) у конкретному кримінальному про-
вадженні, з порушенням установленого 
законом порядку.
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Makoda V. Theoretical and practical aspects of the recognition of evidence 
inadmissible in criminal proceedings

In the work the investigation of problems arising during the recognition of evidence 
inadmissible by the court in order of demands of the CPC of 85-89 Ukraine, which are given 
by the party of the prosecution of the court during the consideration of the case on the 
merits to assess the evidence obtained as a result of the NSRD, it is necessary to study 
the procedural documents, which became the basis for carrying out the NSRD. Procedural 
documents on the permit to conduct the NSRD should be taken into consideration by the 
court, which is considering the case, because without their content the court is unable to 
make a decision on the admissible evidence obtained as a result of the NSRD. It should 
be noted that these procedural decisions are a legal basis for the NSRD holding due to 
their functional purpose, in particular, as to confirmation of the validity of the evidence 
obtained by the results of such actions, and therefore they should be checked and taken 
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into account by the court during the evaluation of these evidence. In any case, if a party 
to a criminal proceeding declares a petition to recognize the evidence given by the party 
to the prosecution inadmissible, the court shall evaluate the evidence obtained as a result 
of the NSRD in a complex with a legal basis for the NSRD, In particular, with the relevant 
resolution of the investigating judge on the permission to conduct the NSRD. Also, it should 
be noted that the court’s decision on granting the permission to conduct the NA(R)D and 
the resolution of the prosecutor on holding the NA(R)D-control over the crime is secret 
documents and subject to segregation, and when they are brought to be followed by the 
legal procedure, which is not prohibited the evidence is inadmissible.

Key words: Evidence, criminal proceedings, impermissible evidence, principles of 
criminal proceedings.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ЧАСІ (НА ПРИКЛАДАХ 
ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ)

Стаття присвячена дослідженню конституційних, конвенційних та кримінальних 
процесуальних аспектів судового захисту права особи на справедливий суд упродовж 
розумних строків в аспекті забезпечення слідчим суддею дотримання прав підозрюва-
ного на розумні строків досудового розслідування злочинів. У зв’язку з цим, у роботі 
проведено аналіз дії низки кримінальних процесуальних законів, що унормовували 
порядок продовження строків досудового розслідування, у різні проміжки часу.

Встановлено, що кримінальне процесуальне законодавство України складають, 
зокрема, закони України, якими внесено зміни до КПК та інші закони України. Закони, 
якими внесено зміни до КПК, містять норми одного ієрархічного рівня і із набранням 
чинності стають нормами самого КПК. 

Доведено, що новий закон, яким внесено зміни до КПК, застосовується до тих пра-
вовідносин, які виникли після набрання ним чинності. Якщо правовідносини тривалі і 
виникли до ухвалення цього закону та продовжують існувати після його ухвалення, то 
нове нормативне регулювання застосовується з дня набрання ним чинності або з дня, 
встановленого цим законом, яким внесено зміни до КПК, але не раніше дня його офіцій-
ного опублікування. Таким чином, закон, яким внесено зміни до КПК, спрямований на 
регулювання тих правовідносин, які виникнуть після набрання ним чинності та повинні 
бути приведені у відповідність із новим юридичним регулюванням.

Обгрунтовується, що у ситуаціях співіснування суперечливих кримінальних проце-
суальних норм одного ієрархічного рівня судді мають застосовувати класичні для юри-
дичної практики формули (принципи): „закон пізніший має перевагу над давнішим“ (lex 
posterior derogat priori) – „закон спеціальний має перевагу над загальним“ (lex specialis 
derogat generali) – „закон загальний пізніший не має переваги над спеціальним дав-
нішим“ (lex posterior generalis non derogat priori speciali). Якщо суд не застосовує цих 
формул (принципів) за обставин, що вимагають від нього їх застосування, то принцип 
верховенства права (правовладдя) у кримінальному провадженні втрачає свою дієвість. 
Імператив надання дієвості принципові верховенства права (правовладдя) вимагає 
одночасного застосування всіх трьох класичних формул.

У статті наголошено, шо запровадження здійснення судового контролю за дотри-
манням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час продов-
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ження строків досудового розслідування злочинів свідчить про посилення гарантій прав 
людини у кримінальному провадженні.

Ключові слова: юридичні позиції Конституційного Суду України, кримінальне про-
цесуальне законодавство України, Кримінальний процесуальний кодекс України, прак-
тика Європейського суду з прав людини, дія закону в часі, слідчий суддя, прокурор, 
досудове розслідування, продовження строків.

Постановка проблеми. В умовах пер-
манентних та стрімких змін кримінального 
процесуального законодавства питання 
визначення меж дії кримінального про-
цесуального закону в часі особливо акту-
альні, що підтверджується правовою 
дійсністю. Тим паче, коли це може при-
зводити до закриття кримінального про-
вадження. Отже актуальність цих питань 
лише посилюється як, вже зазначалося, у 
зв’язку із постійними змінами криміналь-
ного процесуального законодавства, так і 
контреверсійною судовою практикою, що 
своєю чергою обумовлює подальші нау-
кові розвідки. Так на практиці виникла 
правова проблема, яка обумовила форму-
вання різної судової практики й на рівні 
Верховного Суду. А саме, в судовій пло-
щині гостро постало питання щодо роз-
межування випадків в яких продовження 
строків досудового розслідування злочи-
нів понад три місяці здійснюється слідчим 
суддею, а в яких таке продовження все 
ще віднесено до компетенції прокурорів 
різних рівнів.

Стан дослідження. Окремим аспек-
там наведеної проблематики присвячені 
роботи О. Бауліна, І. Гловюк, О. Капліної, 
Г. Тетерятник, Л. Удалової, О. Шило, та 
ін. Однак, низка питань залишалася поза 
межами правової дискусії.

Метою статті є розкриття конститу-
ційного змісту дії кримінального проце-
суального закону в часі в аспекті забез-
печення порядку продовження понад три 
місяці строків досудового розслідування 
злочинів.

Виклад основного матеріалу. На 
практиці актуальним є питання визна-
чення у яких випадках строки досудового 
розслідування злочинів понад три місяці 
продовжують слідчі судді, а в яких такими 
повноваженнями все ще наділені проку-
рори відповідних рівнів. Одразу зазна-
чимо, що, на нашу думку, відповідь на 
дане питання лежить в площині дії норма-
тивно-правового акту в часі.

1. Втім почнемо з положень, що визна-
чають дію закону в часі. 

Згідно з приписами ст. 58 Конституції 
України закони та інші нормативно-пра-
вові акти не мають зворотної дії в часі, 
крім випадків, коли вони пом’якшують або 
скасовують відповідальність особи.

Статтею 5 (Дія Кодексу в часі) КПК 
встановлено, що процесуальна дія прово-
диться, а процесуальне рішення прийма-
ється згідно з положеннями цього Кодексу, 
чинними на момент початку виконання 
такої дії або прийняття такого рішення.

Стаття 58 Конституції України закріплює 
один з найважливіших загальновизнаних 
принципів сучасного права - закони та 
інші нормативно-правові акти не мають 
зворотної дії в часі. Це означає, що вони 
поширюють свою дію тільки на ті відно-
сини, які виникли після набуття законами 
чи іншими нормативно-правовими актами 
чинності [1]

За загальновизнаним принципом права 
закони та інші нормативно-правові акти 
не мають зворотної дії в часі. Цей прин-
цип закріплений у ч. 1 ст. 58 Конституції 
України, за якою дію нормативно-право-
вого акта в часі треба розуміти так, що 
вона починається з моменту набрання цим 
актом чинності і припиняється з втратою 
ним чинності, тобто до події, факту засто-
совується той закон або інший норматив-
но-правовий акт, під час дії якого вони 
настали або мали місце [2].

Конституційний Суд України вважає, що 
положення ст. 58 Основного Закону Укра-
їни передбачають загальновизнані прин-
ципи дії в часі законів та інших норма-
тивно-правових актів, а саме: принцип їх 
безпосередньої дії, тобто поширення тільки 
на ті відносини, які виникли після набуття 
чинності законами чи іншими норматив-
но-правовими актами, та принцип зворот-
ної дії в часі, якщо вони пом’якшують або 
скасовують відповідальність особи [3].

Конституційний Суд України вважає, що 
за змістом ч. 1 ст. 58 Основного Закону 
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України новий акт законодавства застосо-
вується до тих правовідносин, які виникли 
після набрання ним чинності. Якщо право-
відносини тривалі і виникли до ухвалення 
акта законодавства та продовжують існу-
вати після його ухвалення, то нове нор-
мативне регулювання застосовується 
з дня набрання ним чинності або з дня, 
встановленого цим нормативно-правовим 
актом, але не раніше дня його офіційного 
опублікування. Таким чином, Закон спря-
мований на регулювання тих правовід-
носин, які виникнуть після набрання ним 
чинності, <…> повинні бути приведені у 
відповідність із новим юридичним регулю-
ванням [4].

Приписи закону, яким до іншого закону 
внесено зміни, із набранням чинності є нор-
мами закону, до якого внесено зміни [5].

До речі. ст. 90 Закону України «Про Рег-
ламент Верховної Ради України» встанов-
лено, що законопроект може передбачати 
внесення змін лише до тексту первинного 
законодавчого акта (закону, кодексу, 
основ законодавства тощо), а не до закону 
про внесення змін до цього законодавчого 
акта. Кожен законопроект повинен міс-
тити положення щодо порядку набрання 
ним чинності. Якщо для реалізації поло-
жень поданого законопроекту після його 
прийняття необхідні зміни до інших зако-
нів, такі зміни мають викладатися в роз-
ділі «Перехідні положення» цього законо-
проекту або в одночасно внесеному його 
ініціатором окремому законопроекті. До 
законопроекту додається перелік законів 
та інших нормативних актів, прийняття 
або перегляд яких необхідно здійснити 
для реалізації положень законопроекту в 
разі його прийняття [6].

Таким чином конкретна сфера суспіль-
них відносин не може бути водночас вре-
гульована однопредметними норматив-
ними правовими актами однакової сили, 
які за змістом суперечать один одному. 
Звичайною є практика, коли наступний у 
часі акт містить пряме застереження щодо 
повного або часткового скасування попе-
реднього. Загальновизнаним є й те, що 
з прийняттям нового акта, якщо інше не 
передбачено самим цим актом, автома-
тично скасовується однопредметний акт, 
який діяв у часі раніше [7].

Принцип верховенства права (пра-
вовладдя) вимагає суддівської дії у ситуа-
ціях, коли співіснують суперечливі норми 
одного ієрархічного рівня. У таких ситуа-
ціях до судів різних видів юрисдикції вису-
нуто вимогу застосовувати класичні для 
юридичної практики формули (принципи): 
„закон пізніший має перевагу над давні-
шим“ (lex posterior derogat priori) – „закон 
спеціальний має перевагу над загальним“ 
(lex specialis derogat generali) – „закон 
загальний пізніший не має переваги над 
спеціальним давнішим“ (lex posterior 
generalis non derogat priori speciali). Якщо 
суд не застосовує цих формул (принци-
пів) за обставин, що вимагають від нього 
їх застосування, то принцип верховенства 
права (правовладдя) втрачає свою діє-
вість. Імператив надання дієвості прин-
ципові верховенства права (правовладдя) 
вимагає одночасного застосування всіх 
трьох класичних формул [8].

Підбиваючи проміжні висновки можемо 
сформулювати такі настанови. Кримі-
нальні процесуальні закони поширюють 
свою дію тільки на ті відносини, які вини-
кли після набуття цими законами чинно-
сті. Втім ст. 9 КПК встановлено, що при 
здійсненні кримінального провадження не 
може застосовуватися закон, який супе-
речить цьому Кодексу. Наведене з ураху-
ванням положень ч. 2 ст. 1 КПК довзоляє 
ствердужвати що кримінальне процесу-
альне законодавство України складають, 
зокрема, закони України, якими вне-
сено зміни до КПК та інші закони Укра-
їни. Наразі зосередимо увагу на законах 
україни, якими внесено зміни до КПК. Ці 
закони містять норми одного ієрархіч-
ного рівня і із набранням чинності стають 
нормами самого КПК. В такому разі слід 
знати, що конкретна сфера кримінальних 
процесуальних відносин не може бути 
водночас врегульована однопредметними 
законами, якими внесено зміни у КПК, 
положення яких за змістом суперечать 
один одному. Звичайною є практика, коли 
наступний у часі закон, яким внесено 
зміни у КПК, містить пряме застереження 
щодо повного або часткового скасування 
попереднього. Загальновизнаним є й те, 
що з прийняттям нового закону, яким вне-
сено зміни у КПК, якщо інше не передба-
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чено самим цим актом, автоматично ска-
совується однопредметний акт, який діяв 
у часі раніше.

Новий закон, яким внесено зміни до 
КПК, застосовується до тих правовід-
носин, які виникли після набрання ним 
чинності. Якщо правовідносини тривалі 
і виникли до ухвалення цього закону та 
продовжують існувати після його ухва-
лення, то нове нормативне регулювання 
застосовується з дня набрання ним чинно-
сті або з дня, встановленого цим законом, 
яким внесено зміни до КПК, але не раніше 
дня його офіційного опублікування. Таким 
чином, закон, яким внесено зміни до КПК, 
спрямований на регулювання тих право-
відносин, які виникнуть після набрання 
ним чинності та повинні бути приведені у 
відповідність із новим юридичним регулю-
ванням.

Проте й наведені правила повністю 
можуть не виключати співіснування супе-
речливих кримінальних процесуальних 
норм одного ієрархічного рівня. У таких 
ситуаціях судді мають застосовувати кла-
сичні для юридичної практики формули 
(принципи): „закон пізніший має пере-
вагу над давнішим“ (lex posterior derogat 
priori) – „закон спеціальний має пере-
вагу над загальним“ (lex specialis derogat 
generali) – „закон загальний пізніший не 
має переваги над спеціальним давнішим“ 
(lex posterior generalis non derogat priori 
speciali). Якщо суд не застосовує цих фор-
мул (принципів) за обставин, що вимага-
ють від нього їх застосування, то прин-
цип верховенства права (правовладдя) у 
кримінальному провадженні втрачає свою 
дієвість. Імператив надання дієвості прин-
ципові верховенства права (правовладдя) 
вимагає одночасного застосування всіх 
трьох класичних формул.

2. Як відомо, положеннями ч. 2 ст. 294 
КПК в редакції, яка діяла з дня набрання 
чинності Закону України № 1697-VII від 
14 жовтня 2014 року «Про прокуратуру» 
(далі – Закон 1697-VII від 14.10.2014) 
[9] до 16 березня 2018 року, передбача-
лося що, якщо досудове розслідування 
злочину (досудове слідство) неможливо 
закінчити у строк, зазначений у п. 2 ч. 1 
ст. 219 цього Кодексу, він може бути про-
довжений в межах строків, встановлених 

п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу: до 
трьох місяців - керівником місцевої про-
куратури; до шести місяців - керівником 
регіональної прокуратури або його пер-
шим заступником чи заступником; до два-
надцяти місяців - Генеральним прокуро-
ром чи його заступниками. 

Тобто продовження строків досудового 
розслідування злочинів здійснювалося 
лише прокурорами різних рівнів.

3. Із 16 березня 2018 року введені в дію 
положення ст. 294 КПК у редакції Закону 
№ 2147-VIII від 03.10.2017 р. (далі - Закон 
№ 2147-VIII від 03.10.2017) [10].

Відповідно до них, якщо з дня пові-
домлення особі про підозру у вчиненні 
злочину досудове розслідування (досу-
дове слідство) неможливо закінчити у 
строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього 
Кодексу, такий строк може бути продов-
жений у межах строків, встановлених 
п.п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу: до 
трьох місяців - керівником місцевої про-
куратури, заступником Генерального про-
курора; до шести місяців - слідчим суддею 
за клопотанням слідчого, погодженим з 
керівником регіональної прокуратури або 
його першим заступником чи заступником, 
заступниками Генерального прокурора; 
до дванадцяти місяців - слідчим суддею 
за клопотанням слідчого, погодженим із 
Генеральним прокурором чи його заступ-
никами (ч. 3 ст. 294 КПК в редакції Закону 
№ 2147-VIII).

Тобто запроваджено здійснення судового 
контролю за дотриманням прав, свобод та 
інтересів осіб у кримінальному провадженні 
під час продовження строків досудового 
розслідування злочинів, що свідчить про 
посилення гарантій прав людини у кри-
мінальному провадженні, перш за все, в 
аспекті дотримання розумних строків на 
стадії досудового розслідування.

При цьому відповідно до п. 4 § 2 «При-
кінцеві положення» Закону № 2147-VIII 
зазначені вище зміни не мають зворотної 
дії в часі та застосовуються до справ, по 
яким відомості про кримінальне правопо-
рушення, внесені в Єдиний реєстр досу-
дових розслідувань після введення в дію 
цих змін.

4. Згідно із Законом України від 
22 листопада 2018 року № 2617-VIII «Про 
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внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення досудового 
розслідування окремих категорій кримі-
нальних правопорушень» (далі – Закон № 
2617-VIII від 22.11.2018) ч. 3 ст. 294 КПК 
викладено у наступній редакції:

«Якщо з дня повідомлення особі про 
підозру у вчиненні злочину досудове роз-
слідування (досудове слідство) немож-
ливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 
ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк 
може бути продовжений у межах строків, 
встановлених п. п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього 
Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окруж-
ної прокуратури, керівником обласної 
прокуратури або його першим заступни-
ком чи заступником, заступником Гене-
рального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею 
за клопотанням слідчого, погодженим 
з керівником обласної прокуратури або 
його першим заступником чи заступником, 
заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суд-
дею за клопотанням слідчого, погодже-
ним із Генеральним прокурором чи його 
заступниками» [11].

У цій редакції ч. 3 ст. 294 КПК діє і до 
теперішнього часу.

5. Отже питання продовження строків 
досудового розслідування злочинів протя-
гом відповідного проміжку часу було вре-
гульовано наступними законами: 1. Зако-
ном 1697-VII від 14.10.2014, який діяв до 
16 березня 2018 року; 2. Законом № 2147-
VIII від 03.10.2017, який діяв з 16 березня 
2018 року по 01 липня 2020 року; 3. Закон 
№ 2617-VIII від 22.11.2018 діє з 01 липня 
2020 року до теперішнього часу.

Вочевидь, що приписи зазначених 
законів, якими до КПК внесено зміни, із 
набранням чинності є нормами КПК, до 
якого такі зміни внесено.

Разом з тим Закон 1697-VII від 
14.10.2014, який діяв до 16 березня 
2018 року, Закон № 2147-VIII від 
03.10.2017, який діяв з 16 березня 
2018 року по 01 липня 2020 року та Закон 
№ 2617-VIII від 22.11.2018 діє з 01 липня 
2020 року до теперішнього часу в частині 
врегулювання питання продовження стро-
ків досудового розслідування злочинів по 

суті є однопредметними, а їх норми є нор-
мами одного ієрархічного рівня.

Законом № 2147-VIII від 03.10.2017, 
який діяв з 16 березня 2018 року по 
01 липня 2020 року, як вже зазначалося, 
було запроваджено судовий контроль за 
продовженням строків досудового розслі-
дування понад три місяці, але за умови, 
що положення цього Закону застосову-
ються лише до справ, по яким відомості 
про кримінальне правопорушення, вне-
сені в Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань після введення в дію цих змін.

Слід звернути увагу, що Закон № 2147-
VIII від 03.10.2017, а саме його п. 4 § 2 
«Прикінцевих положень» встановлює два 
правила: 1) зазначені вище зміни не мають 
зворотної дії в часі; 2) застосовуються до 
справ, по яким відомості про кримінальне 
правопорушення, внесені в Єдиний реєстр 
досудових розслідувань після введення в 
дію цих змін. Сполучник «та» свідчить про 
необхідність урахування обох правил. 

З точки зору Конституції України, кон-
ституційного права та теорії права уяв-
ляється цілком зрозумілим , що вже зга-
дувані зміни, які було внесено до КПК 
Законом № 2147-VIII від 03.10.2017, не 
мають зворотної дії в часі.

Втім постає питання стосовного дру-
гого правила, а саме те, що положення 
Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 засто-
совуються до справ, по яким відомості про 
кримінальне правопорушення, внесені в 
Єдиний реєстр досудових розслідувань 
після введення в дію цих змін.

Привертає увагу, що в Законі № 2147-
VIII від 03.10.2017 використано термін 
«справи». Ймовірно законодавець веде 
мову про кримінальні справи, які форму-
ються відповідно до ст. 317 КПК під час 
підготовчого провадження. Втім такий 
підхід є доволі проблематичним з огляду 
на особливості стадії досудового розслі-
дування. Тому доцільно виходити з того, 
що Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 
встановлена умова його дії – він застосо-
вується лише до справ, по яким відомості 
про кримінальне правопорушення, вне-
сені в Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань після введення в дію цих змін.

Тепер щодо «відомостей про кримі-
нальне правопорушення, внесених в 
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Єдиний реєстр досудових розслідувань». 
Дійсно у ст. 214 КПК згадується про вне-
сення відомостей до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань як вихідної умови 
початку досудового розслідування. Втім як 
відомо по кожному кримінальному право-
порушенню відомості про такі кримінальні 
правопорушення вносяться в Єдиний реє-
стр досудових розслідувань окремо. Тому 
якщо відомості про кримінальне правопо-
рушення, внесені в Єдиний реєстр досу-
дових розслідувань були внесені почина-
ючи із 16 березня 2022 року в межах дії 
Закону № 2147-VIII від 03.10.2017, то такі 
норми підлягають застосуванню, а отже з 
того часу продовження строків досудо-
вого розслідування злочинів понад три 
місяці може бути здійснено лише слідчим 
суддею. Своєю чергою відповідно до ч. 3 
ст. 295-1 КПК слідчий суддя зобов’язаний 
розглянути клопотання про продовження 
строку досудового розслідування протя-
гом трьох днів з дня його одержання, але 
в будь-якому разі до спливу строку досу-
дового розслідування, за участю слідчого 
або прокурора, а також підозрюваного та 
його захисника, у разі розгляду клопо-
тання про продовження строку досудо-
вого розслідування після повідомлення 
особі про підозру. Таким чином в законі 
чітко зазначається про те, що розширено 
права підозрюваного на судовий захист, 
не залежно від того, що потім, до при-
кладу, такі матеріали досудового роз-
слідування були об’єднані. Адже за КПК 
правила об’єднання матеріалів досудо-
вого розслідування не містять жодних 
положень щодо зміни суб’єктного складу, 
який уповноважено кримінальним проце-
суальним законом приймати процесуальні 
рішення про продовження строків досудо-
вого розслідування злочинів.

У зв’язку з цим також хотілося б звер-
нути увагу на положення ст. 22 Консти-
туції України та низку юридичних позицій 
Конституційного Суду України. 

Так у ст. 22 Основного Закону України 
зазначається, що права і свободи людини 
і громадянина, закріплені цією Конститу-
цією, не є вичерпними (ч. 1). Конститу-
ційні права і свободи гарантуються і не 
можуть бути скасовані (ч. 2). При при-
йнятті нових законів або внесенні змін до 

чинних законів не допускається звуження 
змісту та обсягу існуючих прав і свобод 
(частина третя).

Досліджуючи питання ймовірного обме-
ження права осіб, які є суб’єктами звер-
нення до суду слід керуватися, зокрема, 
Рішенням Конституційний Суд України № 
5-р/2018, у якому сформульовано таку 
юридичну позицію:

«Оскільки ст. 22 міститься у розділі II 
„Права, свободи та обов’язки людини і 
громадянина“ Конституції України і в ній 
сформульовано загальну вимогу щодо 
законодавчого регулювання існуючих 
прав і свобод, то положення ч. 3 цієї статті 
необхідно інтерпретувати у взаємозв’язку 
з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 22, 1 ст. 64, 
ч. 1 ст. 157 Основного Закону України та 
розуміти як такі, що поширюються на всі 
існуючі права і свободи людини, гаранто-
вані Конституцією України.

Звуження змісту та обсягу існуючих 
конституційних прав і свобод людини є їх 
обмеженням. Верховна Рада України пов-
новажна ухвалювати закони, що встанов-
люють обмеження, відповідно до таких 
критеріїв: „обмеження щодо реалізації 
конституційних прав і свобод не можуть 
бути свавільними та несправедливими, 
вони мають встановлюватися виключно 
Конституцією і законами України, пере-
слідувати легіпимну мету, бути обумовле-
ними суспільною необхідністю досягнення 
цієї мети, пропорційними та обґрунтова-
ними, у разі обмеження конституційного 
права або свободи законодавець зобов’я-
заний запровадити таке правове регулю-
вання, яке дасть можливість оптимально 
досягти легітимної мети з мінімальним 
втручанням у реалізацію цього права або 
свободи і не порушувати сутнісний зміст 
такого права».

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 92 Консти-
туції України виключно законами України 
визначаються права і свободи людини і 
громадянина, гарантії цих прав і свобод. 
Але, визначаючи їх, законодавець може 
лише розширювати, а не звужувати, зміст 
конституційних прав і свобод та встанов-
лювати механізми їх здійснення.

Отже, положення ч. 3 ст. 22 Консти-
туції України потрібно розуміти так, що 
при ухваленні нових законів або внесенні 
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змін до чинних законів не допускається 
звуження змісту та обсягу існуючих кон-
ституційних прав і свобод людини, якщо 
таке звуження призводить до порушення 
їх сутності» [12].

Нагадаємо, що скасування конституцій-
них прав і свобод – це їх офіційна (юри-
дична або фактична) ліквідація. Звуження 
змісту та обсягу прав і свобод є їх обме-
женням. У традиційному розумінні діяль-
ності визначальними поняття змісту прав 
людини є умови і засоби, які становлять 
можливості людини, необхідні для задо-
волення потреб її існування та розвитку. 
Обсяг прав людини – це їх сутнісна власти-
вість, виражена кількісними показниками 
можливостей людини, які відображені від-
повідними правами, що не є однорідним і 
загальним. Загальновизнаним є правило, 
згідно з яким сутність змісту основного 
права в жодному разі не може бути пору-
шена [13].

Таким чином не застосування, без пря-
мої на те вказівки у законі, положень 
закону Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 
до справ, по яким відомості про кримі-
нальне правопорушення, внесені в Єди-
ний реєстр досудових розслідувань після 
введення в дію відповідних змін, тобто 
починаючи з 16 березня 2018 року може 
свідчити не лише про істотне порушення 
вимог кримінального процесуального 
закону, а й про обмеження такого конвен-
ційного та конституційного права як право 
на судовий захист. Як зазначає Конститу-
ційний Суд України в своєму рішенні № 
5-р(II)/2021, що сутнісний зміст права на 
судовий захист, що його встановлено ч. 1 
ст. 55 Конституції України, слід визначати 
як у зв’язку з основними засадами судо-
чинства, визначеними приписами ч. 2 
ст. 129 Конституції України, так і з ураху-
ванням змісту права на справедливий суд, 
визначеного у ст. 6 Європейської кон-
венції з прав людини (далі – Конвенція) 
та витлумаченого Європейським судом із 
прав людини (далі – ЄСПЛ) [14].

Варто зазначити, що ст. 6 § 1 Конвен-
ції застосовується протягом усього про-
вадження, метою якого є встановлення 
обґрунтованості «кримінального обвину-
вачення», включно зі стадією проголо-
шення вироку (наприклад, процедури, 

пов’язані з конфіскацією, дозволяють 
національним судам оцінити розмір, який 
треба застосувати у постанові про конфіс-
кацію, як у справі «Філіпс проти Сполу-
ченого Королівства» (Phillips v. the United 
Kingdom), § 39).

Що стосується досудової стадії про-
вадження (дізнання, слідство), то ЄСПЛ 
розглядає кримінальне провадження в 
цілому, включаючи досудову стадію про-
вадження у справі («Дворський проти 
Хорватії» (Dvorski v. Croatia), § 76). 
У своїй ранній судовій практиці ЄСПЛ під-
креслив, що певні вимоги ст. 6 Конвен-
ції, такі як розумний строк або право на 
захист, можуть застосовуватись і до цієї 
стадії провадження тією мірою, якою нех-
тування цими обов’язковими вимогами на 
початку процесу може згубно вплинути 
на законність судового розгляду («Імб-
ріошіа проти Швейцарії» (Imbrioscia v. 
Switzerland), § 36). Хоча слідчий не має 
постановляти рішення про обґрунтова-
ність «кримінального обвинувачення», 
вчинені ним дії безпосередньо впливають 
на перебіг і законність наступних стадій 
провадження, включно з самим судовим 
розглядом. Тому ст. 6 § 1 Конвенції може 
бути визнана такою, що застосовується 
до стадії досудового слідства, яке прова-
дить слідчий чи слідчий суддя, незважа-
ючи на те, що деякі процесуальні гарантії, 
передбачені ст. 6 § 1, можуть не засто-
совуватись («Вєра Фернандес-Уідобро 
проти Іспанії» (Vera Fernández-Huidobro v. 
Spain), §§ 108-114) [15, с. 16].

Водночас судовий контроль за продов-
женням строків досудового розслідування 
злочинів має сприяти дотриманню розум-
них строків у кримінальному провадженні. 
Адже ст. 6 § 1 Конвенції, котра надає 
кожній особі право на розгляд справи 
упродовж розумного строку, у криміналь-
но-процесуальній сфері має на меті забез-
печити, аби обвинувачений не залишався 
занадто довгий час під тягарем обвину-
вачення, обґрунтованість якого має бути 
доведена («Вемхофф проти Німеччини» 
(Wemhoff v. Germany), § 18; «Карт проти 
Туреччини» (Kart v. Turkey) [ВП], § 68) 
[15, с. 61].

6. Далі. Конкретна сфера криміналь-
них процесуальних відносин не може бути 
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водночас врегульована однопредметними 
нормативними правовими актами однако-
вої сили, які за змістом суперечать один 
одному. Наразі така суперечність полягає 
у тому, що в одному випадку продовження 
строків досудового розслідування злочи-
нів здійснюється лише прокурорами різ-
них рівнів, а в іншому таке продовження 
забезпечено судовим контролем. Звичай-
ною є законодавча практика, коли наступ-
ний у часі кримінальний процесуальний 
закон містить пряме застереження щодо 
повного або часткового скасування попе-
реднього. Загальновизнаним є й те, що з 
прийняттям нового кримінального проце-
суального закону, якщо інше не перед-
бачено самим цим законом, автоматично 
скасовується однопредметний криміналь-
ний процесуальний закон, який діяв у часі 
раніше. 

Крім того, відповідно до ст. 1 (Кри-
мінальне процесуальне законодавство 
України) КПК порядок кримінального про-
вадження на території України визнача-
ється лише кримінальним процесуальним 
законодавством України (частина перша). 
Зміни до кримінального процесуального 
законодавства України можуть вноситися 
виключно законами про внесення змін до 
цього Кодексу та/або до законодавства 
про кримінальну відповідальність, та/або 
до законодавства України про адміністра-
тивні правопорушення (частина друга).

Таким чином з набранням чинності 
Законом № 2617-VIII від 22.11.2018, який 
діє з 01 липня 2020 року до теперішнього 
часу в частині врегулювання питання про-
довження строків досудового розсліду-
вання злочинів автоматично скасовано дію 
такого однопредметного кримінального 
процесуального закону як Закон № 2147-
VIII від 03.10.2017, який діяв з 16 березня 
2018 року по 01 липня 2020 року, тобто 
який діяв у часі раніше.

З урахуванням вищенаведених поло-
жень Конституції України, КПК та юридич-
них позицій Конституційного Суду Укра-
їни можна стверджувати про наступне, 
новий Закон № 2617-VIII від 22.11.2018, 
який діє з 01 липня 2020 року до теперіш-
нього часу, застосовується до тих право-
відносин, які виникли після набрання ним 
чинності. Іншими словами, починаючи з 

01 липня 2020 року до теперішнього часу 
процесуальне рішення про продовження 
строків досудового розслідування злочи-
нів понад три місяці може бути прийнято 
лише слідчим суддею.

Більш того, навіть якщо правовідно-
сини тривалі і виникли до ухвалення 
Закону № 2617-VIII від 22.11.2018, який 
діє з 01 липня 2020 року до теперішнього 
часу, та продовжують існувати після його 
ухвалення, то нове нормативне регулю-
вання застосовується з дня набрання 
ним чинності або з дня, встановленого 
цим нормативно-правовим актом, але 
не раніше дня його офіційного опубліку-
вання. Таким чином, Закон № 2617-VIII 
від 22.11.2018 р. спрямований на регу-
лювання тих правовідносин, які виникли 
після набрання ним чинності, а тому ці 
правовідносини повинні бути приведені у 
відповідність із новим юридичним регулю-
ванням.

Висновки. Системний аналіз поло-
жень Конституції, КПК, юридичних пози-
цій КСУ та правової доктрини дозволяє 
стверджувати, що повноваження слідчого 
судді поширюються на продовження стро-
ків досудового розслідування злочинів, 
відомості про які внесені (розпочаті) після 
16 березня 2018 року (незалежно від того 
чи було об’єднано матеріали цих досудо-
вих розслідувань), а починаючи з 01 липня 
2020 року до теперішнього часу саме слід-
чий суддя має приймати процесуальне 
рішення про продовження понад три місяці 
строків досудового розслідування злочинів 
без урахування відповідної умови, зазна-
ченої у Законі № 2147-VIII від 03.10.2017.
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Drozdov O., Drozdova O. Current issues of the criminal procedure law over time 
(examples of extension of pre-trial investigation period)

The article is devoted to the study of constitutional, conventional and criminal procedural 
aspects of judicial protection of a person’s right to a fair trial within a reasonable time in the 
aspect of ensuring that the investigating judge observes the suspect’s rights to a reasonable 
time of pre-trial investigation of crimes. In this regard, the work analyzes the effect of a 
number of criminal procedural laws, which regulated the procedure for extending the terms 
of pre-trial investigation, in different periods of time.

It has been established that the criminal procedural legislation of Ukraine consists, in 
particular, of the laws of Ukraine, which amended the Criminal Procedure Code and other 
laws of Ukraine. Laws amending the CCP contain norms of the same hierarchical level and, 
upon entry into force, become norms of the CCP itself.

It has been proven that the new law, which amended the Criminal Procedure Code, applies 
to those legal relationships that arose after it entered into force. If the legal relationship is 
long-term and arose before the adoption of this law and continues to exist after its adoption, 
then the new normative regulation shall be applied from the day of its entry into force or 
from the day established by this law, which amends the CPC, but not earlier than the day of 
its official publication. Thus, the law amending the Code of Criminal Procedure is aimed at 
regulating those legal relations that will arise after its entry into force and must be brought 
into line with the new legal regulation.

It is justified that in situations of coexistence of conflicting criminal procedural norms of 
the same hierarchical level, judges should apply the classic formulas (principles) for legal 
practice: “the later law takes precedence over the older one” (lex posterior derogat priori) 
- “the special law takes precedence over the general one” (lex specialis derogat generali) - 
“the later general law does not prevail over the earlier special one” (lex posterior generalis 
non derogat priori speciali). If the court does not apply these formulas (principles) under 
circumstances that require its application, then the principle of the rule of law (rule of law) 
in criminal proceedings loses its effectiveness. The imperative to give effect to the principle 
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of the rule of law (rule of law) requires the simultaneous application of all three classical 
formulas.

The article emphasizes that the introduction of judicial control over the observance of the 
rights, freedoms and interests of persons in criminal proceedings during the extension of 
the terms of pre-trial investigation of crimes indicates the strengthening of guarantees of 
human rights in criminal proceedings.

Key words: legal positions of the Constitutional Court of Ukraine, the Criminal Procedure 
Code of Ukraine, the practice of the European Court of Human Rights, the effect of the law 
in time, the investigating judge, the prosecutor, pre-trial investigation, extension of terms.
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
ЩОДО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, 
БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ, СТАНДАРТІВ І ПРАВИЛ 
ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА

Актуальність статті полягає в тому, що з метою реалізації будівельних проектів у 
заплановані строки та в межах визначеної кошторисної вартості замовники зобов’я-
зані дотримуватися правових положень, вимог та стандартів у процесі здійснення буді-
вельних робіт. Правопорушеннями у сфері будівництва є протиправні діяння суб’єктів 
будування – юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів господарювання, що при-
звели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених законодав-
ством, будівельними нормами, державними стандартами і правилами. У статті встанов-
лено, що виявлення порушень законодавства, будівельних норм, стандартів і правил 
під час будівництва здійснюється за територіальним принципом органами архітектур-
но-будівельного контролю у результаті планових та позапланових перевірок, порядок 
проведення яких передбачений законодавством. Автором розкрито особливості адмі-
ністративного провадження щодо порушення вимог законодавства, будівельних норм, 
стандартів і правил під час будівництва як певного адміністративно визначеного про-
цесуального порядку спрямованого на розгляд і вирішення справи про притягнення 
винних осіб у порушенні вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил 
та затверджених проектних рішень під час нового будівництва, реконструкції, рестав-
рації, капітального ремонту об’єктів чи споруд до адміністративної відповідальності, що 
включає в себе етапи відкриття, розгляду та прийняття рішення по адміністративному 
провадженню. Зроблено висновок, що адміністративне провадження щодо порушення 
вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва – пев-
ний адміністративно визначений процесуального порядок, що спрямований на роз-
гляд і вирішення справи про притягнення винних осіб у порушенні вимог законодав-
ства, будівельних норм, стандартів і правил та затверджених проектних рішень під час 
нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів чи споруд 
до адміністративної відповідальності, що включає в себе етапи відкриття, розгляду та 
прийняття рішення по адміністративному провадженню. Основними принципами такого 
провадження є: законність, публічність, гласність, змагальність, рівність, оперативність, 
економічність, мовність, що спрямовані на встановлення об’єктивної істини. 

Ключові слова: будівництво, будівельна діяльність, порушення, адміністративне 
провадження, принцип.

Актуальність теми. Будівництво 
об’єктів – складна технічна діяльність, в 
якій беруть участь фізичні та юридичні 
особи, органи державної влади й органи 
місцевого самоврядування. Вони вступа-
ють у різноманітні суспільні відносини, а 
між ними виникають правові відносини. 
Однак, висока прибутковість будівельного 

бізнесу спричиняє підвищену тінізацію 
цієї сфери. За звітами Всесвітнього банку, 
саме будівельну галузь, поряд з енерге-
тикою та житлово-комунальним госпо-
дарством, вважають найменш прозорою 
[1]. Зведення будинків і споруд нерідко 
супроводжується учиненням різних видів 
адміністративних правопорушень. Спо-
стерігається висока корумпованість 
службових осіб підрядних організацій та 
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державних контролюючих органів, які 
пов’язані тіньовими схемами з комерцій-
ними структурами. Більшість «будівель-
них афер» мають прихованих «лобістів», 
які перешкоджають правоохоронним та 
іншим уповноваженим органам здійсню-
вати якісні перевірки, блокують підго-
товку висновків, що змогли б припинити 
незаконні дії, як це передбачено законо-
давством. Тому порушення, які завдали 
значних збитків громадянам та інтересам 
держави, завжди викликають занепоко-
єння та стурбованість у суспільстві.

З метою реалізації будівельних про-
ектів у заплановані строки та в межах 
визначеної кошторисної вартості замов-
ники зобов’язані дотримуватися правових 
положень, вимог та стандартів у процесі 
здійснення будівельних робіт. Правопо-
рушеннями у сфері будівництва є проти-
правні діяння (недотримання обов’язкових 
вимог державних стандартів, технічних 
умов, будівельних норм і правил, про-
ектів, інших нормативних актів у сфері 
будівництва і промисловості будівельних 
матеріалів, що призводить до зменшення і 
втрати міцності, стійкості, надійності буді-
вель, споруд, їх частин або окремих кон-
структивних елементів, силових параме-
трів будівельних матеріалів, конструкцій і 
виробів, а також дії, що порушують вста-
новлений організаційно-правовий поря-
док будівництва об’єктів і приймання їх в 
експлуатацію) суб’єктів будування – юри-
дичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів 
господарювання, що призвели до невико-
нання або неналежного виконання вимог, 
установлених законодавством, будівель-
ними нормами, державними стандартами 
і правилами. 

Аналіз публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми. 
Пошук шляхів удосконалення адміністра-
тивного провадження у сфері будівництва, 
був предметом активних дискусій у пра-
цях Ю. Битяка, І. Ільченко, Т. Коломоєць, 
В. Колпакова, Ю. Левенця, А. Матвійчука, 
І. Миронець, К. Пивоварова, К. Резворо-
вич, О. Савицької, Б. Семенка, А. Ста-
родубцева, О. Скригулець, Л. Шутенко, 
О. Юніна та інших. 

Вагомий внесок таких учених у розро-
блення предмету статті є безперечним, 

однак аналіз вітчизняної адміністративної 
та адміністративно-процесуальної теорії 
й практики показує, що в умовах сього-
дення вельми актуальним залишається 
дослідження дискусійних питань адмі-
ністративного провадження щодо пору-
шення вимог законодавства, будівельних 
норм, стандартів і правил під час будів-
ництва. 

Виклад основного матеріалу. У разі 
вчинення адміністративного правопо-
рушення, доведення вини особи та при-
тягнення її до адміністративної відпові-
дальності, здійснюється за допомогою 
адміністративного процесу, під яким слід 
розуміти урегульовану адміністратив-
но-процесуальними нормами діяльність 
уповноважених суб’єктів, спрямована на 
реалізацію норм відповідних матеріальних 
галузей права в ході розгляду і вирішення 
індивідуально-конкретних справ [2].

Адміністративний процес включає адмі-
ністративні провадження та адміністра-
тивне судочинство. У ст. 96 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення 
(КУпАП) визначено порушення вимог 
законодавства, будівельних норм, стан-
дартів і правил під час будівництва [3]. 
Передбачено відповідальність за такі дії 
та зазначено кваліфікуючі ознаки. Метою 
адміністративного провадження взагалі 
та провадження порушення вимог зако-
нодавства, будівельних норм, стандартів 
і правил під час будівництва – є зібрання 
доказів, об’єктивне їх оцінювання, вста-
новлення винних осіб та притягнення їх 
до адміністративної відповідальності. Таке 
провадження здійснюються із урахуван-
ням як загальних принципів, так і спеці-
альних принципів.

Одну з найбільш виважених та обґрун-
тованих позицій щодо системи принципів 
адміністративного процесу сформульовано 
провідними фахівцями в зазначеній галузі 
права О. М. Бандуркою та М. М. Тищенко, 
які виділяють наступні принципи: закон-
ність; правова рівність; охорона інтересів 
держави та особи; публічність процесу; 
об’єктивна істина; гласність; здійснення 
процесу державною мовою і забезпечення 
права користування рідною мовою; швид-
кість й економічність процесу; самостій-
ність; неухильність [4, с. 34–35].
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Відповідно до Закону України «Про 
будівельні норми» (2009), спеціальними 
принципами, на яких базується політика 
держави щодо унормування у сфері будів-
ництва є:

1) створення безпечного середовища 
для здоров’я та життєдіяльності людини (у 
тому числі для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення); 

2) відкритості, прозорості і демокра-
тичності процедури розроблення, пого-
дження та затвердження будівельних 
норм; 

3) доступності інформації про чинні 
будівельні норми;

4) відповідності будівельних норм 
сучасним досягненням науки і техніки;

5) відповідності будівельних норм вимо-
гам законодавства, міжнародних норм та 
правил [5].

Відповідно до ст. 7 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України принципами 
правосуддя в адміністративних судах є: 
1) верховенство права; 2) законність; 
3) рівність усіх учасників адміністра-
тивного процесу перед законом і судом; 
4) змагальність сторін, диспозитивність та 
офіційне з’ясування всіх обставин у справі; 
5) гласність і відкритість адміністратив-
ного процесу; 6) забезпечення апеляцій-
ного та касаційного оскарження рішень 
адміністративного суду; 7) обов’язковість 
судових рішень [6; 7, с. 29].

Відповідно до ст. 245 КУпАП, завдан-
нями провадження в справах про адміні-
стративні правопорушення є: своєчасне, 
всебічне, повне і об’єктивне з’ясування 
обставин кожної справи, вирішення її в 
точній відповідності з законом, забезпе-
чення виконання винесеної постанови, 
а також виявлення причин та умов, що 
сприяють вчиненню адміністративних 
правопорушень, запобігання правопору-
шенням, виховання громадян у дусі додер-
жання законів, зміцнення законності [3].

Адміністративне провадження є склад-
ним явищем, тому в теорії адміністратив-
ного права його поділяють на певні ста-
дії, кожна із яких потребує конкретних 
процесуальних дій уповноваженої особи. 
Найчастіше вчені-адміністративісти при-
тримуються позиції щодо виокремлення 
таких стадій адміністративного прова-

дження: 1) виявлення та фіксація факту 
порушення; 2) розгляд справи і прийняття 
відповідного рішення; 3) оскарження при-
йнятого рішення у справі; 4) звернення 
до виконання та виконання накладеного 
стягнення [8, с. 345–346].

Однак, вважаємо, що більш правиль-
ним буде підтримати дослідників, які 
виділяють стадії адміністративного про-
вадження, як сукупність певних процесу-
альних дій у справах про адміністративні 
правопорушення, які об’єднані певною 
метою. Серед них: порушення справи; 
адміністративне розслідування; розгляд 
та вирішення справи; перегляд рішення; 
виконання рішення [9; 10].

Підставою для порушення справи, як і 
підставою для настання адміністративної 
відповідальності, є вчинення особою (як 
фізичною, так і юридичною) адміністра-
тивного правопорушення передбаченого 
статтею 96 КУпАП. Спеціальної процесу-
альної дії, як і спеціального процесуаль-
ного документа про порушення справи 
про адміністративне правопорушення 
чинним законодавством, на даний час не 
передбачено. У правозастосовній прак-
тиці, як правило, таким є факт складення 
протоколу про адміністративне правопо-
рушення.

Стадія адміністративне розслідування 
становить комплекс процесуальних дій, 
спрямованих на встановлення обставин 
порушення вимог законодавства, буді-
вельних норм, стандартів і правил та 
затверджених проектних рішень під час 
нового будівництва, реконструкції, рес-
таврації, капітального ремонту об’єктів 
чи споруд, їх фіксування і кваліфікацію. 
На цій стадії створюється передумова для 
об’єктивного і швидкого розгляду справи, 
застосування до винного передбачених 
законом заходів впливу.

Доказами у справі про адміністративне 
правопорушення (ст. 251 КУпАП) є будь-
які фактичні дані, на основі яких у визна-
ченому законом порядку орган (посадова 
особа) встановлює наявність або відсут-
ність адміністративного правопорушення, 
винність даної особи в його вчиненні та 
інші обставини, що мають значення для 
правильного вирішення справи. Ці дані 
встановлюються протоколом про адміні-
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стративне правопорушення, поясненнями 
особи, яка притягається до адміністратив-
ної відповідальності, потерпілих, свідків, 
висновком експерта, речовими доказами, 
показаннями технічних приладів та тех-
нічних засобів, що мають функції фото- 
і кінозйомки, відеозапису у тому числі 
тими, що використовуються особою, яка 
притягається до адміністративної відпові-
дальності, або свідками, а також працюю-
чими в автоматичному режимі. Основними 
доказами правопорушення передбаченого 
ст. 96 КУпАП є: акт перевірки, припис або 
протокол [3].

Протокол про адміністративне право-
порушення є документом, який фіксує 
правопорушення, він оформляється у 
встановленому Законом порядку перед-
баченому ст. 254-258 КУпАП, складається 
не пізніше двадцяти чотирьох годин з 
моменту виявлення особи, яка вчинила 
правопорушення, у двох примірниках, 
один із яких під розписку вручається 
особі, яка притягається до адміністратив-
ної відповідальності.

Висновок експерта, який відповідно 
до статті 273 КУпАП призначається орга-
ном (посадовою особою), у провадженні 
якого перебуває справа про адміністра-
тивне правопорушення, у разі коли вини-
кає потреба в спеціальних знаннях, у 
тому числі для визначення розміру май-
нової шкоди, заподіяної адміністративним 
правопорушенням, а також суми грошей, 
одержаних внаслідок вчинення адміні-
стративного правопорушення, які підля-
гатимуть конфіскації.

Експертом є кваліфікований спеціа-
ліст у сфері будівництва, архітектури або 
містобудівної діяльності. Найчастіше у про-
вадженнях по адміністративних правопо-
рушеннях передбачених ст. 96 КУпАП є 
будівельно-технічні експертизи. Завдання 
будівельно-технічної експертизи, а також 
орієнтований перелік вирішуваних нею 
питань визначені у п. 5 Інструкції про при-
значення та проведення судових експертиз 
та експертних досліджень і Науково-мето-
дичних рекомендаціях з підготовки та при-
значення судових експертиз та експерт-
них досліджень, затверджених наказом 
Міністерства юстиції України від 8 жовтня 
1998 року № 53/5 [11]. Висновок експерта 

є вагомим доказом у прийнятті управлін-
ського рішення або притягнення до відпо-
відальності відповідальної особи [12].

Особливістю доказів у адміністратив-
ному процесі України є те, що вони мають 
бути одержані у встановленому законом 
порядку, в іншому разі вони не будуть 
мати доказової сили. Йдеться про перед-
бачений КУпАП порядок провадження у 
справі про адміністративне правопору-
шення. Наприклад, протокол, у якому 
фіксується вчинення правопорушення, 
має бути складений за певною формою 
уповноваженою на те посадовою особою 
чи представником громадськості (ст. 255 
КУпАП).

Відповідно до закону одержання і 
оцінка всіх необхідних доказів здійсню-
ються компетентним органом або посадо-
вою особою, правомочними вирішити таку 
справу (ст. 252 КУпАП). 

Для прийняття відповідного рішення 
посадовими особами у сфері держав-
ного архітектурно-будівельного контролю 
має бути зібрано достатньо доказів. Не 
належно та не повно зібрані докази є під-
ставою для скасування судом покарання. 

Адміністративні провадження, щодо 
виявлення порушення вимог законодав-
ства, будівельних норм, стандартів і пра-
вил та затверджених проектних рішень 
під час нового будівництва, реконструкції, 
реставрації, капітального ремонту об’єктів 
чи споруд, а також притягнення до адміні-
стративної відповідальності здійснюються 
органами державного архітектурно-буді-
вельного контролю. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження порядку 
здійснення державного архітектурно-бу-
дівельного контролю» (2011) архітек-
турно-будівельний контроль здійснюють 
посадові особи органів державного архі-
тектурно-будівельного контролю [13].

Значення стадії розгляду справ про 
адміністративні правопорушення визна-
чається тим, що саме тут приймається 
акт, в якому компетентний орган офіційно 
визнає громадянина винним або невин-
ним і визначає міру відповідальності. Від-
повідно, і всі етапи цієї стадії набувають 
важливого юридичного значення і регла-
ментовані ст. 278-286 КУпАП.
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На етапі підготовки справи до роз-
гляду орган (посадова особа) зобов’яза-
ний вирішити такі питання: чи належить 
до його компетенції розгляд даної справи; 
чи достатньо доказів у матеріалах справи; 
чи правильно складені протокол та інші 
матеріали справи про адміністративне 
правопорушення; чи оповіщені особи, які 
беруть участь у розгляді справи, про час 
і місце розгляду; чи затребувані необ-
хідні додаткові матеріали; чи підляга-
ють задоволенню клопотання особи, яка 
притягається до адміністративної відпові-
дальності, потерпілого, їх законних пред-
ставників і адвоката.

Центральним органом виконавчої 
влади, який реалізує державну політику 
з питань державного архітектурно-буді-
вельного контролю та нагляду є Державна 
інспекція архітектури та містобудування 
України (ДІАМ), до повноважень якої в 
контексті предмета статті слід віднести: 
здійснення державного архітектурно-бу-
дівельного контролю, державного архі-
тектурно-будівельного нагляду, ліцен-
зування видів господарської діяльності з 
будівництва об’єктів, що за класом наслід-
ків (відповідальності) належать до об’єк-
тів із середніми (СС2) та значними (СС3) 
наслідками, та здійснення контролю за 
додержанням суб’єктами господарювання 
ліцензійних умов провадження видів гос-
подарської діяльності з будівництва об’єк-
тів, що за класом наслідків (відповідально-
сті) належать до об’єктів із середніми (СС2) 
та значними (СС3) наслідками; проведення 
перевірок; видання приписів на усунення 
порушень вимог законодавства, зупинення 
підготовчих та будівельних робіт, усунення 
порушень ліцензійних умов; здійснювати 
ліцензування; скасовує чи зупиняє дію 
рішень об’єктів нагляду та ін. [14].

Адміністративно-правовий статус 
такого суб’єкта дає змогу доповнити Закон 
України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» (2011) [15], що конкретизує 
суб’єктів у сфері архітектурно-будівель-
ного контролю та містобудування [16].

Планові перевірки – передбачено пла-
ном роботи органу державного архітек-
турно-будівельного контролю та затвер-
джені його керівником. Періодичність 
проведення планових перевірок суб’єк-

тів містобудування на об’єктах будівниц-
тва визначається відповідно до крите-
рію, за яким оцінюється ступінь ризику 
від провадження господарської діяльно-
сті у сфері містобудування та визнача-
ється періодичність проведення планових 
заходів державного нагляду (контролю) 
органами державного архітектурно-бу-
дівельного контролю. Планові перевірки 
об’єктів будівництва, замовниками яких є 
фізичні особи (громадяни), проводяться 
не частіше ніж один раз на півроку. Строк 
проведення планової перевірки не може 
перевищувати десяти робочих днів.

Крім того, уповноважені особи здій-
снюють позапланові перевірки, якими 
вважається перевірка, що не передба-
чена планом роботи органу державного 
архітектурно-будівельного контролю. 
Підставами для проведення позаплано-
вої перевірки є: подання суб’єктом місто-
будування письмової заяви про прове-
дення перевірки об’єкта будівництва або 
будівельної продукції за його бажанням; 
необхідність проведення перевірки досто-
вірності даних, наведених у повідомленні 
про початок виконання підготовчих робіт, 
повідомленні про початок виконання буді-
вельних робіт, декларації про готовність 
об’єкта до експлуатації, протягом трьох 
місяців з дня подання зазначених доку-
ментів; виявлення факту самочинного 
будівництва об’єкта; перевірка виконання 
суб’єктом містобудівної діяльності вимог 
приписів органів державного архітектур-
но-будівельного контролю тощо. 

У разі виявлення порушень вимог зако-
нодавства у сфері містобудівної діяльно-
сті, будівельних норм, стандартів і пра-
вил, крім акта перевірки, складається 
протокол, видається припис про усунення 
порушення вимог законодавства у сфері 
містобудівної діяльності, будівельних 
норм, стандартів і правил або припис про 
зупинення підготовчих та/або будівель-
них робіт 

Припис складається у двох примірни-
ках. Один примірник припису залишається 
в органі державного архітектурно-буді-
вельного контролю, а інший надається 
суб’єкту містобудування, щодо якого 
здійснюється державний архітектурно-бу-
дівельний контроль.
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Припис підписується посадовою особою 
органу державного архітектурно-будівель-
ного контролю, яка провела перевірку.

Протокол разом з усіма матеріалами 
перевірки протягом трьох днів після його 
складення подається посадовій особі 
органу державного архітектурно-буді-
вельного контролю, до повноважень якої 
належить розгляд справ про правопору-
шення у сфері містобудівної діяльності.

Окрім, процесуальних документів, які 
складають уповноважені особи ДІАМ, 
документами, які можуть бути в матері-
алах справи у провадженні по статті 96 
КУпАП: пояснення свідків та особи, яку 
звинувачують у скоєнні правопорушення, 
висновок експерта, документи будівельної 
організації, інформація про які, відобра-
жається в протоколі (Проектна докумен-
тація для початку виконання будівельних 
робіт, декларація про початок виконання 
будівельних робіт, декларація про готов-
ність об’єкта до експлуатації, будівельний 
паспорт ті ін.).

Важливою є також і можливість усунути 
помилки чи недостовірні відомості, якщо 
останні були виявлені замовником само-
стійно, або ж вказані випадково, тобто 
не умисно. Так, до органу державного 
контролю у сфері містобудування замов-
ник має право подати заяву про само-
стійне виявлення ним помилки (описки, 
друкарської, граматичної, арифметичної 
помилки тощо) в раніше зареєстрованому 
повідомленні чи декларації та звернутись 
із проханням зареєструвати нову декла-
рацію. Це надзвичайно важливо, адже 
надає можливість учасникам відносин у 
сфері будівництва вчасно, ефективно та 
без негативних наслідків реагувати на 
ситуацію та оперативно усувати недоліки 
та порушення, в тому числі щодо недосто-
вірних даних у деклараціях, повідомлен-
нях, актах [17].

Порядок адміністративного прова-
дження порушень законодавства у сфері 
будівництва, потребує «осучаснення» з 
урахуванням сформованої судової прак-
тики та міжнародних стандартів. Поділя-
ємо позицію В. В. Стукаленко стосовно 
необхідності чіткого визначення системи 
органів, які уповноваженні на розгляд 
справи про адміністративні правопору-

шення; чітке визначення підстав для 
оскарження постанов про накладення 
штрафу за правопорушення у сфері місто-
будівної діяльності або про закриття такої 
справи, усунення інших прогалин [18]. 

Висновки. Таким чином, адміністра-
тивне провадження щодо порушення 
вимог законодавства, будівельних норм, 
стандартів і правил під час будівництва – 
певний адміністративно визначений про-
цесуального порядок, що спрямований на 
розгляд і вирішення справи про притяг-
нення винних осіб у порушенні вимог зако-
нодавства, будівельних норм, стандартів і 
правил та затверджених проектних рішень 
під час нового будівництва, реконструкції, 
реставрації, капітального ремонту об’єктів 
чи споруд до адміністративної відповідаль-
ності, що включає в себе етапи відкриття, 
розгляду та прийняття рішення по адмі-
ністративному провадженню. Основними 
принципами такого провадження є: закон-
ність, публічність, гласність, змагальність, 
рівність, оперативність, економічність, 
мовність, що спрямовані на встановлення 
об’єктивної істини. 

Головним суб’єктом провадження є 
ДІАМ, безпосередні контрольні-наглядові 
заходи діяльності якої пов’язані з пла-
новими та позаплановими перевірками 
об’єктів будівництва, зокрема: відповідно-
сті розміщення об’єктів, виконання буді-
вельних робіт, виробництва будівельних 
матеріалів, виробів і конструкцій вимогам 
державних стандартів, норм і правил, тех-
нічним умовам, архітектурним вимогам, а 
також місцевим правилам забудови насе-
лених пунктів, своєчасності та якості вико-
нання суб’єктами будівельної діяльності 
передбачених нормативно-технічною і 
проектною документацією зйомок, замірів, 
випробувань, а також ведення необхідної 
виконавчої документації; наявності серти-
фікатів на будівельну продукцію.
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Zapototska О. Features of administrative proceedings regarding violations 
of the requirements of legislation, building norms, standards and rules during 
construction

The relevance of the article lies in the fact that in order to implement construction projects 
on time and within the specified estimated cost, customers are obliged to comply with legal 
provisions, requirements and standards in the process of construction works. Offenses in 
the field of construction are illegal actions of construction subjects - legal entities and 
natural persons - economic entities, which led to non-fulfillment or improper fulfillment of 
the requirements established by legislation, building regulations, state standards and rules. 
The article establishes that the detection of violations of legislation, building regulations, 
standards and rules during construction is carried out according to the territorial principle by 
the architectural and construction control bodies as a result of scheduled and unscheduled 
inspections, the procedure for which is provided by law. The author revealed the peculiarities 
of administrative proceedings regarding the violation of the requirements of legislation, 
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building regulations, standards and rules during construction as a certain administratively 
defined procedural order aimed at considering and resolving the case of bringing guilty 
persons to justice for violating the requirements of legislation, building regulations, 
standards and rules and approved design decisions during new construction, reconstruction, 
restoration, capital repair of objects or structures to administrative responsibility, which 
includes the stages of opening, consideration and decision-making on administrative 
proceedings. It was concluded that administrative proceedings regarding the violation of the 
requirements of legislation, construction regulations, standards and rules during construction 
are a certain administratively determined procedural order, which is aimed at considering 
and resolving the case of bringing guilty persons into violation of the requirements of 
legislation, construction regulations, standards and rules and of approved project decisions 
during new construction, reconstruction, restoration, capital repair of objects or structures 
to administrative responsibility, which includes the stages of opening, consideration and 
decision-making on administrative proceedings. The main principles of such proceedings 
are: legality, publicity, publicity, competition, equality, efficiency, economy, language, 
which are aimed at establishing the objective truth.

Key words: construction, construction activity, violation, administrative proceedings, 
principle.
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФАХОВОЇ 
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Перебуваючи у процесі реформації та трансформації, формування та реалізація дер-
жавної політики у сфері фахової передвищої освіти в Україні зіштовхується з цілим 
комплексом проблем концептуального, практичного, нормативно-правового та іншого 
характеру. Виявлення та подальше вирішення таких проблем є невід’ємним етапом до 
побудови ефективної державної політики у досліджуваній сфері.

Метою статі є виявлення проблем формування та реалізації державної політики у 
сфері фахової передвищої освіти.

У статті зауважено про те, що досить багато проблем формування та реалізації дер-
жавної політики у сфері фахової передвищої освіти є типовими для усієї системи фор-
мування та реалізації державної політики у освітній сфері в цілому, або ж витікають із 
таких більш загальних проблем. Надалі проаналізовано основні напрацювання вчених 
з приводу висвітлення наявних у сфері формування освітньої політики проблем. На 
основі аналізу здійсненого дослідження, зауважено, що формування та реалізація дер-
жавної політики у сфері фахової передвищої освіти в Україні зіштовхнулися з цілою низ-
кою проблем. Серед них виокремлено: проблеми суспільної цінності та іміджу фахової 
передвищої освіти, відношення до зазначеного освітнього рівня як до самодостатнього, 
необхідного, спроможного забезпечити розвиток та реалізацію особистості; проблеми 
системи та принципів управління; проблеми нормативно-правового регулювання. Також 
зауважено, що крім того, формування та реалізація державної політики у сфері фахової 
передвищої освіти в Україні зіштовхуються з проблемами фінансування, розвитку інно-
ваційної діяльності, подолання корупції та дотримання академічної доброчесності, від-
повідальності в сфері фахової передвищої освіти, престижності педагогічної та науко-
во-педагогічної діяльності, взаємодії з ключовими стейкхолдерами освітнього процесу.

Ключові слова: фахова передвища освіта, державна політика, нормативно-правове 
регулювання, публічне управління, адміністративні процедури.

Постановка проблеми. Стратегія 
України на створення якісно нового та 
самодостатнього освітнього рівня – рівня 
фахової передвищої освіти є одним із свід-
чень прагнення приєднатися до загаль-
ноєвропейського освітнього простору, 
перейняти передові стандарти у сфері 
здобуття освіти. Крім того, бурхливий 
розвиток нормативно-правового регулю-
вання сфери фахової передвищої освіти, 
його динамічне удосконалення відображає 
намагання держави врахувати найбільш 
актуальні виклики суспільного розвитку, 
вимоги ринку праці, а також бажання яко-

мога комплексніше задовольнити потреби 
людини у її самореалізації, отриманні 
освіти та подальшому працевлаштуванні.

Поряд із забезпеченням законодав-
чого врегулювання досліджуваної сфери, 
відбувається і удосконалення підходів до 
формування та реалізації державної полі-
тики у сфері фахової передвищої освіти 
в цілому, перегляд принципів, підходів 
організації адміністративної діяльності у 
ній.

Відтак, перебуваючи у такому рефор-
маційному та трансформаційному стані, 
формування та реалізація державної полі-
тики у сфері фахової передвищої освіти в 
Україні зіштовхується з цілим комплексом © Пелішенко О. Р., 2022
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проблем концептуального, практичного, 
нормативно-правового та іншого харак-
теру. Виявлення та подальше вирішення 
таких проблем є невід’ємним етапом до 
побудови ефективної державної політики 
у досліджуваній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. На сьогодні висвітленню проблем 
державної політики у сфері освіти присвя-
чені роботи В. П. Андрущенка, В. І. Аста-
хової, В. Д. Бакуменка, К. О. Ващенко, 
О. В. Валевського та інших, категорію 
адміністративних форм досліджували такі 
теоретики, як В. Б. Авер’янов, Д. М. Бах-
рах, Ю. П Битяк, В. М. Гаращук, Н. В. Галі-
цина, С. Г. Погребняк, Ю. С. Старілов, 
С. Г. Стеценко та ін.

Невирішені раніше проблеми. Проте 
у науковій доктрині бракує спеціальних 
напрацювань щодо визначення проблем 
формування та реалізації державної полі-
тики у сфері фахової передвищої освіти. 
Зазначене і обумовлює нагальність і акту-
альність нашого наукового пошуку.

Метою даної статті є виявлення про-
блем формування та реалізації держав-
ної політики у сфері фахової передвищої 
освіти.

Виклад основного матеріалу Досить 
багато проблем формування та реаліза-
ції державної політики у сфері фахової 
передвищої освіти є типовими для усієї 
системи формування та реалізації дер-
жавної політики у освітній сфері в цілому, 
або ж витікають із таких більш загальних 
проблем. Так, окремі науковці акценту-
ють свою увагу насамперед на проблемах 
адміністративно-правового регулювання 
формування та реалізації державної полі-
тики у сфері освіти. Так, Р. Г. Щокін вияв-
ляє такі проблеми адміністративно-пра-
вового регулювання, як занадто велика 
загромадженість її нормативно-правовими 
актами різної юридичної сили. Науковець 
зауважує, що «обсяг такого законодавства 
фактично виходить з під контролю законо-
давчої нормотворчості державного і регіо-
нального законодавця, не кажучи вже про 
місцеві рівні. Досі діє чимало застарілих за 
змістом і часом, хоча і прийнятих в період 
незалежності, нормативних актів, що міс-
тять норми, що не відповідають реальному 
становищу, яке склалося на теперішній 

час [1]. Усе це створює суттєві труднощі 
в роботі органів державної і виконавчої 
влади і освітніх установ та ініціює умови 
для колізій і необгрунтованих рішень» 
[2, с. 36]. 

Погоджуємося з науковцем з приводу 
того, що законодавство в освітній сфері 
є недосконалим. Насамперед однією із 
основних негативних ознак слід навести 
його надзвичайну загромадженість та, як 
результат, неузгодженість. Наведені про-
блеми характерні також і для законодав-
ства, що регулює формування та реаліза-
цію державної політики у сфері фахової 
передвищої освіти. Попри наявність знач-
ного масиву та зарегульованість досліджу-
ваної сфери спостерігається недостатньо 
чітка регламентація найбільш важли-
вих суспільних відносин у сфері фахової 
освіти, що обумовлена нечіткістю форму-
лювань, відсутністю визначень ключових 
понять та категорій, браком неохідних 
адміністративних процедур тощо.

У свою чергу, власне бачення проблем 
адміністративно-правового регулювання 
формування та реалізації державної полі-
тики у сфері освіти загалом, висловлює 
І. Ю. Хомишин. Автор зауважує, що «про-
блема адміністративно-правового регу-
лювання у сфері освіти полягає не у від-
сутності законодавства чи у його низькій 
якості, а в механізмі, за допомогою якого 
воно забезпечується. Отже, хоча відно-
сини у сфері освіти регулюються різними 
галузями права, і в Україні відсутній єди-
ний систематизований нормативний акт, 
і, можливо, численні зміни та доповнення 
до нормативно-правових актів взаємно 
не узгоджені, але І. Ю. Хомишин вбачає 
наявність проблем саме у застосуванні 
норм у сфері освіти України [3, с. 54]. 

На наш погляд, І. Ю. Хомишин вислов-
лює слушну думку про те, що однією із 
важливих проблем формування та реалі-
зації державної політики у сфері фахової 
передвищої освіти є недосконалість адмі-
ністративно-правового механізму реалі-
зації правових норм, якими врегульована 
зазначена сфера. Повністю погоджуємося 
з такими твердженнями, проте вважа-
ємо, що не слід зазначати їх як на про-
тивагу попередньо виокремленим пробле-
мам. Більш конструктивним є підхід, за 
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якого до проблем формування та реалі-
зації державної політики у сфері фахової 
передвищої освіти необхідно віднести як 
неналежну якість нормативно-правового 
регулювання, так і неефективність пра-
вореалізаційної практики, в тому числі, 
недосконалість механізму адміністратив-
но-правового забезпечення. 

На думку Р. Г. Щокіна, «серед найбільш 
гострих проблем, які сьогодні стримують 
розвиток освітньої галузі, не даючи мож-
ливості забезпечити належну якість освіти, 
можна виділити такі, які пов’язані як із 
проблемами фінансування та управління, 
так і заплутаним і недосконалим законо-
давством. Щодо перших чинників, то тут 
можна виділити такі фактори, які сьогодні 
суттєво гальмують розвиток галузі освіти 
є: по-перше, недофінансування освіт-
ньої галузі. Це в свою чергу обумовлює 
існування таких проблем, як старіння та 
непродуктивна підготовка педагогічних 
кадрів, низька заробітна плата освітян, 
низький рівень забезпечення навчальною 
літературою. Відсутність належної матері-
ально-технічної бази у багатьох закладах 
освіти, яка відповідає сучасним вимогам, 
призводить до того, що повільно впрова-
джуються у навчально-виховний процес 
інноваційні та інформаційно-телекомуні-
каційні технології» [2, с. 37]. 

Проблеми правового регулювання 
інноваційної діяльності у освітній сфері 
розкривають також О. О. Баганець та 
А. В. Івченко. Вчені зауважують, що «в 
Україні ще не створено механізми забез-
печення інноваційного розвитку на кшталт 
тих, що діють у розвинених країнах 
Заходу. Відсутність такого роду механіз-
мів викликається наявністю факторів, які 
можна поєднати у дві групи. Першу групу 
факторів можна позначити як зовнішні, 
а другу – як внутрішні фактори. До зов-
нішніх можна віднести так званий коруп-
ційний фактор. Практично усі розподіли 
державних коштів за напрямом інновацій-
ного розвитку, на проведення наукових 
досліджень і дослідно-конструкторських 
робіт, фінансування приватних фірм, як 
правило, пов’язані з корупційною скла-
довою, «обналічуванням», «відмиванням» 
коштів, що унеможливлює їх викори-
стання за призначенням. Щодо внутрішніх 

факторів, то до них віднесено сам підхід 
до правового регулювання об’єктів інно-
ваційного розвитку, а точніше, їх невизна-
ченість, локальний підхід до правотворчо-
сті, а отже і неузгодженість відповідних 
правових актів, їх недостатність (пробіль-
ність у правовому регулюванні процесу 
інноваційного розвитку), а отже і неефек-
тивність» [4, с. 43].

Як бачимо, одним із «наріжних каме-
нів» формування та реалізації держав-
ної політики у сфері фахової передвищої 
освіти є боротьба з корупцією. Адже вона 
є окремою великою проблемою зазначеної 
сфери, а також виступає чинником виник-
нення багатьох інших проблем у розвикту 
досліджуваної сфери. Вона спотворює 
практику правореалізації усіх задекларо-
ваних адміністративних норм у сфері фор-
мування та реалізації державної політики 
у сфері фахової передвищої освіти, галь-
мує розвиток зазначеної сфери, деформує 
уявлення про процес здобуття фахової 
передвищої освіти загалом та її призна-
чення, а також заважає розвитку іннова-
ційної діяльності.

І. П. Яфонкіна відображає інший аспект 
проблем формування та реалізації дер-
жавної політики у сфері освіти. Вчена 
вважає, що «існуюча у державі модель 
управління освітою, стан справ в галузі не 
відповідають сучасним потребам особи-
стості, суспільства і держави. Вітчизняна 
освіта часто діє як формальний механізм, 
процвітає псевдоосвіта. Велика кількість 
освітніх закладів, особливо у вищій школі, 
не забезпечують необхідну якість освіт-
нього процесу. Відсутня єдина система 
управління якістю освіти та її моніторингу. 
Наявна значна розпорошеність фінансо-
вих і інтелектуальних ресурсів» [5, с. 677].

Аналізуючи запропоновані твердження, 
зауважуємо наявність і більш концепту-
альної та глибокої проблеми формування 
та реалізації державної політики у сфері 
фахової передвищої освіти – несформова-
ність парадигми освітнього розвитку, цін-
ності фахової передвищої освіти. Розгля-
даючи весь спектр правовідносин щодо 
формування та реалізації державної полі-
тики у сфері фахової передвищої освіти, 
дійсно виокремлюємо такий недолік, як 
брак сутнісного та змістового наповнення 
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такого процесу. Тобто сьогодні процес 
надання та здобуття освіти, забезпечення 
її якості, інші дії у наведеній сфері дедалі 
частіше сприймаються як певна формаль-
ність. У суспільстві бракує усвідомлення 
цінності здобуття освіти саме як набуття 
певних необхідних навичок, здобуття 
знань, саморозвитку, удосконалення 
особистості та можливості в подальшому 
самореалізуватись. Також непрестижною 
є педагогічна та наукова, інноваційна 
праця. 

Отже, підсумовуючи усе наведене 
вище, зауважимо, що формування та реа-
лізація державної політики у сфері фахо-
вої передвищої освіти в Україні зіштовх-
нулися з цілою низкою проблем. Серед 
них вважаємо за необхідне виокремити 
декілька наступних: 1) проблеми сус-
пільної цінності та іміджу фахової перед-
вищої освіти, відношення до зазначеного 
освітнього рівня як до самодостатнього, 
необхідного, спроможного забезпечити 
розвиток та реалізацію особистості; 
2) проблеми системи та принципів управ-
ління; 3) проблеми нормативно-правового 
регулювання. 

Висновки. Відтак, проблеми першої 
виокремленої групи полягають у несфор-
мованості загальної державної парадигми 
фахової передвищої освіти як цілісного, 
системного та самодостатнього утво-
рення, рівня освіти, що забезпечує здо-
буття компетентності, яка є достатньою 
для задоволення відповідного кола освіт-
ніх, соціальних, трудових потреб людини. 
Недостатньою є обізнаність в суспільстві 
загалом про специфіку зазначеного рівня 
освіти, нерозвиненим є бачення фахової 
передвищої освіти як системи, у якій здо-
буваються практичні знання, які є спеціа-
лізованими за відповідною спеціальністю, 
та яка надає особистості конкретні мож-
ливості працевлаштування та особистіс-
ного розвитку, самореалізації. Бракує від-
повідних стратегій, концепцій розвитку 
фахової передвищої освіти, що прийняті 
на загальнодержавному рівні. Незадовіль-
ним є ставлення населення до фахової 
передвищої освіти, до науково-педагогіч-
них працівників, наявна майже суцільна 
незацікавленість у організації освітнього 
процесу, в участі в обговоренні ключових 

питань формування та реалізації держав-
ної політики у визначеній сфері, у забез-
печенні якості освіти з боку членів громад-
ськості, роботодавців, батьків, студентів 
тощо. Фахова передвища освіта сприйма-
ється як щось формальне, певна сходинка 
до подальшого здобуття вищої освіти.

Наступна група охоплює проблеми, які 
виникають у досліджуваній сфері у ході 
організації у ній публічного управління. 
Їх, у свою чергу, доцільно розподілити на: 
функціональні проблеми управління, а 
також організаційні проблеми управління. 

Відтак, до функціональних проблем 
управління у сфері фахової передвищої 
освіти, можна віднести несформованість 
принципів такого управління. У норма-
тивно-правовому регулюванні, а також і 
у науково-теоретичних колах не запропо-
новано чітко визначеної системи принци-
пів державного управління у сфері фахо-
вої передвищої освіти. Не зазначено про 
обов’язковість організації такого управ-
ління на засадах: демократизму, відкри-
тості, транспарентності, верховенства 
права та закону, поєднання централізації 
та децентралізації в управлінні, обов’яз-
кового залучення громадськості, здобува-
чів, батьків, роботодавців, інших інститу-
тів громадянського суспільства до участі у 
формуванні та реалізації державної полі-
тики у сфері фахової передвищої освіти, 
студентоцентризму та людиноцентризму, 
поєднання теорії навчання з практикою 
працевлаштування.

До організаційних проблем публіч-
ного управління у сфері фахової перед-
вищої освіти варто віднести насампе-
ред несформованість системи суб’єктів 
такого управління та неналежне розмежу-
вання їхніх повноважень. Зокрема, відпо-
відно до Розділу ІІІ Закону України «Про 
фахову передвищу освіту» №2745-VIII від 
06.06.2019 передбачено, що «управління 
у сфері фахової передвищої освіти у межах 
своїх повноважень здійснюють: 1) Кабінет 
Міністрів України; 2) центральний орган 
виконавчої влади у сфері освіти і науки; 
3) центральний орган виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти; 4) державні 
органи, до сфери управління яких нале-
жать заклади фахової передвищої освіти 
або заклади вищої освіти; 5) органи влади 
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Автономної Республіки Крим, органи міс-
цевого самоврядування, до сфери управ-
ління яких належать заклади фахової 
передвищої освіти» [6]. Проте до суб’єктів 
управління не віднесено інститути грома-
дянського суспільства, організації чи інші 
форми об’єднання (інституціоналізації) 
майбутніх роботодавців, здобувачів, їх 
батьків, педагогічних (науково-педагогіч-
них) працівників тощо. Відповідно, зако-
нодавством не передбачено конкретні 
механізми участі зацікавлених учасників 
освітнього процесу у процесі формування 
та реалізації державної політики у сфері 
фахової передвищої освіти.

Група проблем нормативно-правового 
регулювання охоплює досить широкий 
спектр недоліків. Вони насамперед вияв-
ляються, як: 

1) загромадженість нормативно-пра-
вового регулювання, наявність великої 
кількості нормативно-правових актів, 
які регулюють досліджувану сферу, що 
не систематизовані та не узгоджені між 
собою, подекуди дублюючи правове регу-
лювання одного і того ж питання; 

2) нечіткість визначень та ключових 
понять. Наприклад, «акредитація освіт-
ньо-професійної програми - оцінювання 
освітньо-професійної програми та освіт-
ньої діяльності закладу фахової перед-
вищої освіти за цією програмою на пред-
мет забезпечення та вдосконалення 
якості фахової передвищої освіти», «освіт-
ньо-професійна програма у сфері фахо-
вої передвищої освіти - єдиний комплекс 
освітніх компонентів (навчальних дисци-
плін, індивідуальних завдань, практик, 
контрольних заходів тощо), спрямова-
них на досягнення визначених результа-
тів навчання, що дає право на отримання 
визначеної освітньої та професійної квалі-
фікації», «дослідницька діяльність у сфері 
фахової передвищої освіти - діяльність 
закладу фахової передвищої освіти, спря-
мована на проведення наукових дослі-
джень з метою отримання і використання 
нових знань та здійснення технічних і нау-
ково-технічних розробок» та ін. З наведе-
них визначень, не зрозуміло, наприклад, 
якою є сутність понять, щодо яких закрі-
плюється законодавча дефініція. Зокрема, 
не зрозуміло критерії, за якими відбува-

ється акредитація освітньо-професійної 
програми, за якими ознаками можливо 
визначити, що освітньо-професійна про-
грама забезпечує вдосконалення якості 
фахової передвищої освіти. Аналогічно 
нечітко та досить оціночно сформовано 
визначення поняття освітньо-професій-
ної програми як комплексу компонентів, 
що дають право на отримання освітньої 
кваліфікації. Абсолютно неякісно визна-
чено категорію дослідницької діяльності 
у закладах фахової передвищої освіти як 
процесу отримання нових знань. Не зро-
зумілим є те, в чому полягають такі нові 
знання, ким вони повинні бути отримані 
(адже навчання – це також процес отри-
мання нових знань здобувачами), в чому 
тоді є істотна відмінність дослідницької та 
інноваційної діяльності; 

3) брак належного адміністратив-
но-правового регулювання цілої низки 
важливих інститутів формування та реалі-
зації державної політики у сфері фахової 
передвищої освіти. Зокрема: неналежно 
врегульованою на нормативно-право-
вому рівні (хоча би на рівні постанови 
Кабінету Міністрів України) є ціла низка 
адміністративних процедур у зазначеній 
сфері: адміністративні процедури вступу 
до закладів фахової передвищої освіти; 
процедура організації освітнього процесу 
(не затверджено Типового положення про 
організацію освітнього процесу в закладах 
фахової передвищої освіти); процедура 
працевлаштування випускників закладів 
фахової передвищої освіти; не розроблені 
та не затверджені адміністративні проце-
дури добору педагогічних (науково-педа-
гогічних) працівників до закладів фахової 
передвищої освіти, процедури форму-
вання бюджетного запиту на фінансу-
вання закладу фахової передвищої освіти. 
Окремі наявні нормативно-правові акти, 
якими визначено певні види процедур 
(як-то, наприклад, процедура прийому 
на навчання до закладів фахової перед-
вищої освіти в 2022 році, що затверджена 
Наказом Міністерства освіти і науки Укра-
їни від 20.04.2022 р. № 364) характеризу-
ються низькою якістю нормопроектуваль-
ної техніки. У наведеному Наказі №364 не 
визначено прозорих та об’єктивних етапів 
вступу до зазначених закладів, не визна-
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чено прозорих та об’єктивних критеріїв 
зарахування до закладів фахової перед-
вищої освіти, передбачено широкі мож-
ливості для власного розсуду керівництва 
(членів приймальної комісії) у вирішенні 
питання зарахування до навчального 
закладу.

Поряд з тим, адміністративні проце-
дури забезпечення якості фахової перед-
вищої освіти закладають занадто складну 
та корумповану систему зовнішнього 
забезпечення якості фахової передвищої 
освіти, водночас мало уваги приділяючи 
внутрішній системі забезпечення якості 
такої освіти. Взагалі не визначено реаль-
них механізмів забезпечення автономності 
закладів фахової передвищої освіти.

Крім того, формування та реалізація 
державної політики у сфері фахової перед-
вищої освіти в Україні зіштовхуються з 
проблемами фінансування, розвитку інно-
ваційної діяльності, подолання корупції та 
дотримання академічної доброчесності, 
відповідальності в сфері фахової перед-
вищої освіти, престижності педагогічної та 

науково-педагогічної діяльності, взаємодії 
з ключовими стейкхолдерами освітнього 
процесу.
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Pelishenko О. Separate problems of formation and implementation of state 
policy in the field of vocational pre-higher education

Being in the process of reformation and transformation, the formation and implementation 
of state policy in the field of vocational higher education in Ukraine faces a whole set of 
problems of a conceptual, practical, regulatory and other nature. Identifying and further 
solving such problems is an integral step towards building an effective state policy in the 
researched area.

The purpose of the article is to identify the problems of formation and implementation of 
state policy in the field of vocational pre-university education.

The article notes that quite a few problems of the formation and implementation of state 
policy in the field of vocational pre-university education are typical for the entire system 
of formation and implementation of state policy in the educational sphere as a whole, or 
arise from such more general problems. In the future, the main achievements of scientists 
regarding the coverage of existing problems in the field of educational policy formation are 
analyzed. Based on the analysis of the conducted research, it was noted that the formation 
and implementation of state policy in the field of vocational pre-higher education in Ukraine 
faced a number of problems. Among them, the following are highlighted: problems of the 
social value and image of professional pre-higher education, the relationship to the specified 
educational level as self-sufficient, necessary, capable of ensuring the development and 
realization of the individual; system problems and management principles; problems 
of normative and legal regulation. It is also noted that, in addition, the formation and 
implementation of state policy in the field of professional higher education in Ukraine face 
the problems of financing, development of innovative activities, overcoming corruption and 
compliance with academic integrity, responsibility in the field of professional pre-higher 
education, prestige of pedagogical and scientific-pedagogical activities, interactions with 
key stakeholders of the educational process.

Key words: vocational higher education, state policy, normative and legal regulation, 
public administration, administrative procedures.
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ 
ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджуються проблемні питання взаємовідносин парламенту – Верховної 
Ради України з органами місцевого самоврядування, зумовлені реформою децентра-
лізації. Наголошується, що дані взаємовідносини являють собою двосторонній процес 
впливу, який здійснює парламент на органи місцевого самоврядування, що в свою чергу 
породжує відповідні зворотні зв’язки, зумовлені впливом органів місцевого самовряду-
вання на парламент. Разом з тим, такі стосунки мають забезпечуватися та ґрунтуватися 
в межах закріплених в Конституції і законів України, функцій та повноважень відповід-
них суб’єктів публічної влади. Надано характеристику таких понять, як «взаємодія» та 
«взаємовідносини». Зазначено, що якщо мова йде про стосунки між Верховною Радою 
України та органами місцевого самоврядування, то у даному випадку доцільно гово-
рити про взаємовідносини. – Адже, тут зв’язки між даними суб’єктами є явищем більш 
складним не лише за своєю сутністю та формою, а й за своїми функціонально-телеоло-
гічними, праксеологічними, кореляційними та ін. параметрами, зумовленими як органі-
зацією, так і діяльністю відповідних органів публічних влади. 

Відзначено, що взаємовідносини між Верховною Радою України та органами держав-
ної влади відбуваються у таких формах: правові та організаційні. – Зазначається, що 
застосування нових інноваційних форм, методів – взаємовідносин між Верховною Радою 
України та органами місцевого самоврядування, зокрема такої як проведення консуль-
тацій з органами місцевого самоврядування щодо прийняття законів з питань що стосу-
ються місцевого самоврядування є – вкрай необхідними для покращення ефективності 
цих взаємовідносин.

Ключові слова: децентралізація, реформа, взаємовідносини, взаємодія, Верховна 
Рада України, органи місцевого самоврядування, парламентські слухання, консультації.

Постановка проблеми. В сучасних 
умовах проведення реформи територіаль-
ної організації публічної влади та адміні-
стративно-територіального устрою важ-
ливе значення набувають питання щодо 
ефективності існуючих взаємовідносин 
між Верховною Радою України та орга-
нами місцевого самоврядування, пошуку 
нових форм, методів таких взаємовід-
носин з позиції децентралізації влади та 
формування реального місцевого само-
врядування. Крім того, реформа децен-
тралізації є – важливою умовою для дер-
жав-кандидатів на вступ до ЄС, на якій 
базуються всі галузеві політики, які роз-
робляються і впроваджуються у межах ЄС. 

Оскільки Україна обрала шлях на євроін-
теграцію вона має зобов’язання здійснити 
всі реформи, зокрема й цю. Адже, бути 
повноправними партнерами, досконалість 
управління, чіткий розподіл повнова-
жень і фінансів між центром і територіями, 
баланс взаємоповаги і взаємоконтролю 
між структурами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування – це 
аксіоми, на яких тримається держава і 
добробут її населення [1].

Нагадаємо, що безпосередній старт 
реформі децентралізації було надано 
насамперед, Верховною Радою України – 
парламентом України шляхом прийняття 
важливих законодавчих актів, які спря-
мували її та заклали важливий фундамент 
для її забезпечення. Зокрема, прийнято 
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низку законів України: «Про співробітни-
цтво територіальних громад» від 17 червня 
2014 р., «Про засади державної регіо-
нальної політики» від 5 лютого 2015 р., 
«Про добровільне об’єднання громад» від 
5 лютого 2015 р. та ін. Невдалі спроби 
парламенту схвалити зміни до Конститу-
ції (щодо децентралізації влади) у 2015 та 
2019 роках дещо сповільнили проведення 
реформи децентралізації. Проте вже у 
кінці 2021 р. були представлені широ-
кому загалу оновлені напрацювання змін 
до Конституції в частині децентралізації 
влади, які, за своїм задумом, мають стати 
заключним етапом даної реформи. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблемам взаємовідносин 
між Верховною Радою України та орга-
нами місцевого самоврядування присвя-
чено праці таких вчених як: О. Батанов, 
В. Борденюк, В. Кравченко, А. Крусян, – 
В. Погорілко, М. Пухтинський, І. Словська, 
А. Троян, О. Черкас та ін. 

Метою статті та завданням дослі-
дження є доктринальний аналіз взаємо-
відносин між Верховною Радою України 
та органами місцевого самоврядування, а 
також дієвих форм цих взаємовідносин, у 
контексті проблем інституційного забез-
печення реформи децентралізації.

Виклад основного матеріалу. Слід 
зазначити, що посилення взаємодії орга-
нів державної влади та органів місцевого 
самоврядування наголошено одним із 
напрямів внутрішньої політики держави 
відповідно до ст. 5 Закону України «Про 
засади внутрішньої і зовнішньої політики» 
від 01 липня 2010 року [2]. Крім того, 
для посилення зав’язків Верховної Ради 
України з органами місцевого самовря-
дування, їх асоціаціями, територіальними 
громадами було створено Парламентський 
офіс місцевого самоврядування (Розпоря-
дження Голови Верховної Ради України 
№1692 від 02 грудня 2015 р.). У цьому 
документі зазначено, що формування 
ефективної системи взаємодії між Верхов-
ною Радою України та місцевими радами 
передбачає теоретичне обґрунтування 
її інформаційно-комунікаційного забез-
печення, в результаті якого формуються 
чіткі та прозорі дії між ними; утверджу-
ється громадянське суспільство, посилю-

ється його вплив на прийняття суспільно 
важливих рішень; створюються умови для 
забезпечення широкого представництва 
інтересів громадян в органах державної 
влади та органах місцевого самовряду-
вання; проводяться регулярні консуль-
тації з громадськістю з важливих питань 
життя суспільства, держави, громади.

Першочергово, слід зупинитися на 
загальній характеристиці таких понять, 
як – «взаємодія» та «взаємовідносини». 

Так, в тлумачному словнику з україн-
ської мови під взаємодією розуміється 
«взаємний зв’язок між предметами у дії, 
а також погоджена дія між ким-, чим-не-
будь»[3]. У філософському розумінні 
поняття «взаємодія» у контексті аналізу 
проблем стосунків між парламентом та 
органами місцевого самоврядування у 
процесі децентралізації відображає особ-
ливий тип відношення між об’єктами, при 
якому кожний з об’єктів діє (впливає) на 
інші об’єкти, приводячи до їх зміни, і вод-
ночас зазнає дії (впливу) з боку кожного з 
цих об’єктів. Отже, з точки зору філософ-
ського тлумачення, взаємодія – це такий 
особливий тип відносин, відповідно до 
якого суб’єкти цих контактів здійснюють 
взаємовплив один на одного. 

Щодо поняття «взаємовідносини», то 
воно має більш прикладне значення, 
відображає не тільки взаємні зв’язки між 
різними суб’єктами, але і розкриває їх 
незалежність та відособленість. У цьому 
аспекті це поняття найбільш адекватно 
відображає відносини між парламентом та 
органами місцевого самоврядування. Воно 
ширше за поняття «взаємодія», яке фік-
сує процеси впливу різних явищ одне на 
одного та є таким, що виступає інтегрую-
чим фактором різних частин в єдине ціле. 
Звідси, зокрема поняття «взаємодія», яке 
зокрема використовується у ст. 119 Кон-
ституції України, є більш коректним для 
характеристики відносин в системі органів 
виконавчої влади.

Таким чином, якщо ми говоримо про 
стосунки між Верховною Радою України – 
та органами місцевого самоврядування, 
то у даному випадку доцільно говорити 
про взаємовідносини. – Адже, тут зв’язки 
між даними суб’єктами є явищем більш 
складним не лише за своєю сутністю та 
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формою, а й за своїми функціонально-те-
леологічними, праксеологічними, кореля-
ційними та ін. параметрами, зумовленими 
як організацією, так і діяльністю відповід-
них органів публічних влади, сформова-
них на засадах народного представництва 
та виборності, дією не лише законодавчо 
визначених норм і правил, але й втілен-
ням конституційних цінностей та політич-
ної культури.

Отже, у широкому розумінні взаємовід-
носини між парламентом України та орга-
нами місцевого самоврядування являють 
собою двосторонній процес впливу, який 
здійснює парламент на органи місцевого 
самоврядування, що в свою чергу поро-
джує відповідні зворотні зв’язки, зумов-
лені впливом органів місцевого самовря-
дування на парламент. Разом з тим, такі 
стосунки мають забезпечуватися та ґрун-
туватися в межах закріплених в Консти-
туції і законів України функцій та повно-
важень відповідних суб’єктів публічної 
влади. Адже, органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами 
України (ст. 19 Конституції України).

Традиційно взаємовідносини між Вер-
ховною Радою України та органами дер-
жавної влади відбуваються у різних фор-
мах. Вони поділяються на правові та 
організаційні. Реалізація парламентом 
функцій (представницької, законодавчої, 
контрольної та ін.) є підґрунтям концепту-
ального аналізу форм та методів взаємодії 
парламенту з органами місцевого само-
врядування. 

Певні форми взаємовідносин між пар-
ламентом і органами місцевого самовря-
дування передбачено в чинному законо-
давстві. Зокрема, серед таких форм слід 
виділити: всенародні обговорення законо-
проекту (п. 4 ст. 114 Регламенту) та все-
народне обговорення змін до Конституції 
(частина друга ст. 147 Регламенту); пар-
ламентські слухання (ст. 233 Регламенту), 
комітетські слухання (ст. 29 Закону Укра-
їни «Про комітети Верховної Ради Укра-
їни»), депутатські звернення (частина 
сьома ст. 6 Закону України «Про статус 
народного депутата»). 

Загальновідомо, що головне функціо-
нальне призначення парламенту – Верхов-
ної Ради України – виражати волю народу і 
втілювати її через прийняття якісних зако-
нів. Отже, правові форми у взаємовідно-
синах між парламентом та органами міс-
цевого самоврядування є визначальними. 

Однією з ключових проблем у процесі 
взаємовідносин між парламентом Укра-
їни та органами місцевого самовряду-
вання є недостатній рівень залучення 
органів місцевого самоврядування до 
підготовки законопроектів щодо питань 
у сфері децентралізації та місцевого 
самоврядування. Саме, для цього варто 
удосконалити механізм експертно-кон-
сультативного супроводу законопроек-
тної діяльності. У тому числі важливим є 
активне залучення представників органів 
місцевого самоврядування та зацікавленої 
громадськості для проведення громадської 
експертизи законопроекту, що сприятиме 
покращенню якості прийнятого закону.

Разом з тим, така ідея щодо залу-
чення органів місцевого самоврядування 
до процесу законотворення не є новою. 
В нормативно-правових актах передба-
чені певні форми залучення громадськості 
до законотворчості, зокрема у Регламенті 
Верховної Ради України закріплена така 
форма, як всенародне обговорення зако-
нопроектів (ст. 114). Проте, в законі так 
і не визначені процедури проведення 
такого всенародного обговорення, а 
головне – наслідки цих обговорень. Таким 
чином, потрібно закріпити в законі про 
регламент механізм всенародного обгово-
рення законопроекту, а також врахування 
його результатів, шляхом внесення змін і 
доповнень до відповідних законопроектів, 
або законодавчої поправок. 

Щодо перших двох форм то, вже 
1 грудня 2021 р. Комітетом з питань орга-
нізації державної влади, місцевого само-
врядування, регіонального розвитку та 
містобудування оприлюднив Спільне 
комюніке «Про зміни до Конституції Укра-
їни в частині децентралізації влади»[4]. 
В документі зазначається про звершення 
півторарічного циклу обговорення та поза-
парламентських публічних консультацій 
щодо змін до Конституції України в частині 
децентралізації за участі представників 
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органів місцевого самоврядування та їхніх 
всеукраїнських асоціацій: Асоціації міст 
України, Української асоціації районних 
та обласних рад, Всеукраїнської асоціа-
ції громад, Всеукраїнської асоціації об’єд-
наних територіальних громад, а також 
представників Офісу Президента України, 
Міністерства розвитку громад і територій 
України і Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування. Під час цих 
консультацій відбувся національний тур 
регіонами України, в якому взяли участь 
1088 делегатів від асоціацій місцевого 
самоврядування та територіальних орга-
нів виконавчої влади, представників гро-
мадськості і європейських проектів між-
народної технічної підтримки, після чого 
було проведено 35 раундів перемовин із 
представниками всеукраїнських асоціацій 
місцевого самоврядування. Залучення до 
такого обговорення та консультацій орга-
нів місцевого самоврядування не аби як 
впливає на якість та в подальшому ефек-
тивність прийнятих змін.

Наступна форма взаємовідносин між 
парламентом та органами місцевого само-
врядування є парламентські слухання. 

Парламентські слухання – це розгор-
нуте обговорення на пленарному засі-
дання парламенту або на засіданні парла-
ментського комітету (комісії) конкретного 
законопроекту чи іншого важливого 
питання, що входить до компетенції парла-
менту. Така форма діяльності парламенту 
полягає, насамперед, у заслуховуванні 
думок членів парламенту, державних і 
громадських діячів, а також експертів із 
конкретного законопроекту або іншого 
питання, що належить до компетенції 
парламенту. У свою чергу, парламентські 
слухання – це доволі ефективна та дієва 
форма парламентського контролю. Отже, 
парламентські слухання мають подвійну 
природу: з одного боку парламентські 
слухання виступають дієвим механіз-
мом щодо отримання інформації про стан 
справ у суспільстві, з іншого – є елемен-
том системи парламентського контролю, 
що здійснюється парламентом безпосе-
редньо, так і через парламентські органи, 
зокрема комітети Верховної Ради України.

Відповідно до ст. 233 Закону України 
«Про Регламент Верховної Ради України» 
від 10 лютого 2010 року, метою прове-
дення парламентських слухань є вивчення 
питань, що становлять суспільний інтерес 
та потребують законодавчого врегулю-
вання. Враховуючи, що парламент пере-
буває у перманентному зв’язку з вибор-
цями (громадянами), різними інститутами 
громадянського суспільства, в тому числі 
й органами місцевого самоврядування, 
він може та повинен якнайшвидше отри-
мувати відповідну інформацію про стан та 
якість правового забезпечення суспільних 
відносин, а також знаходити дієві меха-
нізми ефективного забезпечення при-
йнятих законів чи інших парламентських 
актів, зокрема у діяльності органів міс-
цевого самоврядування. У цьому плані, 
парламентські слухання – це доволі ефек-
тивна та дієва форма дослідження та обго-
ворення питань, що становлять загально 
суспільний інтерес.

Традиційно слухання поділяються на 
парламентські та комітетські. Особливістю 
парламентських слухань є їх періодич-
ність, але не більше одного разу на місяць 
та виключно у сесійний період. Водно-
час, пропозиції щодо проведення парла-
ментських слухань з питань, які вже були 
предметом обговорення Верховної Ради 
поточного скликання, можуть бути внесені 
не раніше ніж через рік після проведення 
попередніх парламентських слухань з від-
повідної тематики. 

Головними засадничими принципами 
проведення парламентських слухань є їх 
публічність, гласність та відкритість. Це 
випливає з демократизації парламентської 
діяльності, заснованої на принципах пар-
ламентаризму. По-перше, забезпечення 
участі в слуханнях всіх бажаючих взяти 
в них участь; по-друге, оприлюднення 
порядку денного слухань, висвітлення 
ходу їх проведення в ЗМІ, оприлюднення 
результатів та забезпечення відкритого 
доступу до матеріалів слухань (роздат-
кових матеріалів, стенограм, рекоменда-
цій тощо). Разом з тим, закриті слухання 
проводяться в закритому режимі лише 
тоді, коли обговорювані питання віднесені 
Законом до інформації з обмеженим досту-
пом (державної таємниці, персональних 
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даних тощо). Як правило, рішення про 
проведення закритих слухань прийма-
ється на засіданні комітету (спеціальної 
або слідчої комісії), парламенту (щодо 
парламентських слухань)[5].

Слід зазначити, що суттєвим недолі-
ком парламентських слухань є відсут-
ність механізму належного моніторингу 
виконання відповідних рекомендацій і 
висновків, схвалених шляхом відповідної 
постанови. Тож, необхідно запровадити 
обов’язкову умову за результатами слу-
хань запропонувати оприлюднення роз-
робленої концепції законопроекту для 
всенародного обговорення та публічних 
консультацій. 

Щодо комітетських слухань, то відпо-
відно ст. 89 Конституції України Верховна 
Рада України для здійснення законопро-
ектної роботи, підготовки і попереднього 
розгляду питань, віднесених до її повно-
важень, виконання контрольних функцій 
створює з числа народних депутатів Укра-
їни комітети Верховної Ради України та 
обирає голів, перших заступників, заступ-
ників голів та секретарів цих комітетів. 
За своїм конституційним статусом комі-
тети є органами, які забезпечують здійс-
нення парламентом його повноважень. 
Як свідчить зарубіжний досвід розвинутих 
демократичних країн світу, комітетські 
слухання виступають важливим етапом 
загальнополітичного процесу, частиною 
стратегії, що перетворює законопроекти в 
чинне законодавство[6].

Метою проведення комітетських слу-
хань є обговорення проектів найбільш 
важливих законодавчих актів, з’ясування 
ефективності реалізації прийнятих зако-
нів та інших актів Верховної Ради Укра-
їни з питань, віднесених до предметів їх 
відання, отримання всебічної інформації 
щодо питань, які розглядаються коміте-
том, їх детального вивчення та обгово-
рення, а також залучення широких кіл 
громадськості до участі у визначенні полі-
тики держави, розбудови демократичного 
суспільства. У зв’язку з чим, комітети, у 
разі необхідності, мають право запросити 
на слухання представників органів міс-
цевого самоврядування, які у свою чергу 
зобов’язані прибути на слухання та дати 
роз’яснення щодо питань, які розгля-

даються комітетом. Під час проведення 
слухань кожен член комітету має право 
ставити запитання доповідачам та одер-
жувати на них відповіді. Пропозиції про 
проведення слухань з питань, які вже були 
предметом обговорення на слуханнях в 
комітеті, можуть бути внесені не раніше 
ніж через півроку після проведення попе-
редніх слухань – (ст. 29 – Закону України 
«Про комітети Верховної Ради України).

На наш погляд, саме комітетські слу-
хання мають стати основними слуханнями 
в парламенті. Це сприятиме вивільненню 
парламенту від значної кількості поточних 
питань, проведенню парламентських слу-
хань лише з найбільш вагомих із них, під-
вищенню компетентності та оперативності 
розгляду й обговорення всіх інших питань 
вже на рівні комітетів. Крім того, комітет-
ські слухання, будучи формою отримання 
та відкритого обговорення різнобічної 
інформації, заслуховування думок екс-
пертів і вчених, доповідей та звітів поса-
дових осіб, органів місцевого самовряду-
вання сприяють досягненню консенсусу 
та підвищенню ефективності законодав-
чого процесу, контролю над виконав-
чою гілкою влади, ширшій участі громад-
ськості в роботі парламентських структур 
[7, с. 17-21], а також покращення взає-
мовідносин між парламентом та органами 
місцевого самоврядування.

Щодо вдосконалення комітетських 
слухань, слід зазначити, що оскільки 
висновки і рекомендації не підлягають 
обов’язковому відображенню у виснов-
ках комітету, які він приймає за резуль-
татами розгляду законопроекту на комі-
теті, необхідно законодавчо встановити 
їх обов’язкове відображення; по-друге, 
щодо юридичної сили актів комітетських 
слухань, що приймаються за наслідками 
слухань. Вважаємо, що такими актами 
мають бути постанови Верховної Ради 
України; по-третє, рішення, щодо обов’яз-
ковості присутності осіб, які викликаються 
на слухання мають бути обов’язковими 
для виконання і затвердженні відповідною 
постановою. 

Важливою формою взаємовідносин між 
парламентом та органами місцевого само-
врядування є звернення. Комітети Вер-
ховної Ради України при здійсненні повно-
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важень взаємодіють з органами місцевого 
самоврядування, які зобов’язані сприяти 
комітетам Верховної Ради України у здійс-
ненні покладених на них повноважень, 
реагувати відповідно до закону на їх звер-
нення та рекомендації (ст. 4 Закону Укра-
їни «Про комітети Верховної Ради Укра-
їни). Комітети мають право звертатися з 
питань, віднесених до предметів їх віда-
ння до органів місцевого самоврядування. 
Звернення від комітетів розглядаються в 
порядку, передбаченому «Законом Укра-
їни «Про статус народного депутата» для 
депутатських звернень.

Органи місцевого самоврядування, 
яким адресовано депутатське звернення, 
зобов’язані протягом 10 днів з моменту 
його одержання розглянути і дати пись-
мову відповідь. У разі неможливості роз-
гляду звернення народного депутата у 
визначений строк його повідомляють про 
це офіційним листом з викладенням при-
чин продовження строку розгляду. Строк 
розгляду депутатського звернення, з ура-
хуванням продовження, не може переви-
щувати 30 днів з моменту його одержання 
(Закон України «Про статус народного 
депутата України» ). 

Народний депутат, який направив 
звернення, може бути присутнім при його 
розгляді, про що він повідомляє відпо-
відний орган місцевого самоврядування, 
якому адресовано депутатське звернення. 
Посадова особа, відповідальна за розгляд 
звернення народного депутата, зобов’я-
зана завчасно, але не пізніше ніж за день 
повідомити народного депутата про час і 
місце розгляду звернення (частина третя 
статті 16 Закону України «Про статус 
народного депутата України»).

Вмотивована відповідь на депутатське 
звернення повинна бути надіслана народ-
ному депутату не пізніш як на другий 
день після розгляду звернення. Відповідь 
надається в обов’язковому порядку і без-
посередньо тим органом державної влади 
чи органом місцевого самоврядування, 
до якого було направлено звернення, 
за підписом його керівника чи посадової 
особи, керівником підприємства, установи 
та організації, об’єднання громадян, крім 
випадків, установлених Законом України 
«Про статус народного депутата України».

 Відповідно до ст. 4 ч. 6 Європейської 
Хартії місцевого самоврядуванням, рати-
фікованої 15 липня 1997 року, встанов-
лено, що у процесі планування і прийняття 
рішень щодо всіх питань, які безпосеред-
ньо стосуються органів місцевого самовря-
дування, з останніми мають проводитися 
консультації, у міру можливості своєчасно 
і належним чином. Дане право для орга-
нів місцевого самоврядування вважається 
засадничим принципом місцевої демокра-
тії, закріплений Європейською хартією 
місцевого самоврядування. 

В документі зазначено, що одним клю-
човим суб’єктом консультацій є централь-
ний (і, де це доречно, регіональний) 
законодавчий орган, наділений повно-
важеннями ухвалювати загальнонаціо-
нальну нормативно-правову базу з питань 
місцевого самоврядування. Там, де у наці-
ональних законодавчих органів є струк-
турні підрозділи (комітети), яким доручено 
розгляд конкретних галузевих справ (в 
більшості країн у парламентах за місцеве 
самоврядування та регіональну політику 
відповідає окремий комітет), законода-
вчі ініціативи зазвичай обговорюються на 
рівні комітетів, перш ніж їхнє ухвалення 
розглядатиметься на сесії парламенту.

Щодо предмету консультацій, то з орга-
нами місцевого самоврядування слід кон-
сультуватися з усіх питань, що безпосе-
редньо їх стосуються. Коли на їхньому 
правовому статусі, компетенції, еконо-
мічному та/або фінансовому становищі 
прямо позначаються реалізація держав-
ної політики або будь-який норматив-
но-правовий акт, це стосується їх безпо-
середньо. Зокрема, консультації мають 
бути обов’язковими під час обговорення 
будь-якого рішення, що стосується зміни 
територіальних кордонів органів місце-
вого самоврядування (стаття 5 Хартії) 
або порядку передачі їм перерозподіле-
них ресурсів (пункт 6 статті 9). Щоразу, 
коли органам місцевого самоврядування 
передають додаткові обов’язки, потрібно 
здійснювати аналіз економічних наслідків 
(пункт 2 статті 9)[8].

Частиною першою ст. 4 Закону України 
«Про комітети Верховної Ради України» 
встановлюється, що комітети парламенту 
при здійсненні повноважень взаємодіють 
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з органами місцевого самоврядування, які 
зобов’язані сприяти комітетам Верховної 
Ради України у здійсненні покладених на 
них повноважень, реагувати відповідно до 
закону на їх звернення та рекомендації. 
Також Законом передбачено, що комітет 
при здійсненні законопроектної функції 
має право залучати до роботи в – робочі 
групи представників органів місцевого 
самоврядування (частина восьма ст. 15), 
а також звертатися до органів місцевого 
самоврядування з проханням висловити 
пропозиції щодо проектів законів (частина 
дев’ята ст. 15).

Відповідно до ст. 18 Закону України 
«Про асоціації органів місцевого самовря-
дування» від 16 квітня 2009 р[9]., перед-
бачено положення щодо форм залучення 
асоціацій до розробки законопроектів та 
проектів інших актів з питань, що стосу-
ються місцевого і регіонального розвитку. 
Так, Законом передбачено, що «всеукраїн-
ські асоціації мають право ініціювати перед 
Верховною Радою України, Президентом 
України Кабінетом Міністрів України про-
ведення консультацій щодо законопроек-
тів та проектів інших актів з питань, що 
стосуються місцевого і регіонального роз-
витку. Результати консультацій оформля-
ються протоколами, які можуть додаватися 
до законопроекту чи проекту іншого акта. 
Представники всеукраїнських асоціацій 
можуть запрошуватися до участі у засідан-
нях державних органів, на яких розгляда-
ються питання, що стосуються місцевого і 
регіонального розвитку».

Важливо зазначити, що комітет Вер-
ховної Ради України з питань організації 
державної влади, місцевого самовряду-
вання, регіонального розвитку та місто-
будування вперше в історії незалежності 
нашої країни запровадив такий інстру-
мент як консультації з органами місцевого 
самоврядування при підготовці законо-
давчих рішень – електронної платформи 
«Консультації з органами місцевого само-
врядування (КОМС)». Платформа КОМС – 
це перш за все можливість оперативних 
онлайн опитувань думки представників 
місцевого самоврядування з приводу тих 
чи інших законопроектів, які викликають 
дискусії. При цьому участь в опитуванні 
зареєстровані представники органів міс-

цевого самоврядування (наразі це міські, 
селищні, сільські голови) зможуть брати і 
на самій платформі, і через чат-бот.

Опитуванням буде супроводжува-
тись обговоренням дискутованих питань. 
Голови громад зможуть брати участь у 
ньому разом з депутатами-членами Комі-
тету, експертами, представниками Мініс-
терства розвитку громад та територій 
України, всеукраїнських Асоціацій орга-
нів місцевого самоврядування. Для таких 
фахових дискусій на платформі створе-
ний форум, на якому представники орга-
нів місцевого самоврядування зможуть 
не тільки обговорювати винесені на опи-
тування питання, а й ініціювати обгово-
рення тем, які вони вважають важливими 
для врахування в роботі Комітету[10].

Висновки. Узагальнюючи вищевикла-
дене, варто зазначити, що нині взаємо-
відносини між Верховною Радою України 
та органами місцевого самоврядування, 
зумовлені реформою децентралізації, – 
знаходяться на етапі свого динамічного 
розвитку та трансформації. – Форми та 
механізми відповідних взаємовідносин, 
які закладені в чинному законодавстві та 
апробовані на практиці, зумовлені їх спе-
цифічними зв’язками та контактами не 
лише за своєю сутністю та формою, а й 
за своїми функціонально-телеологічними, 
праксеологічними, кореляційними та 
іншими параметрами. Вони обумовлені як 
особливостями організації, так і діяльності 
парламенту України та органів місцевого 
самоврядування. 
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Omelchenko N. Relations between the Verkhovna Rada of Ukraine and local 
self-government bodies in the context of decentralization reform

The article examines problematic issues of the relationship between the parliament – the 
Verkhovna Rada of Ukraine and local self-government bodies, caused by the decentralization 
reform. It is emphasized that these relationships represent a two-way process of influence 
exerted by the parliament on local self-government bodies, which in turn generates 
corresponding feedback caused by the influence of local self-government bodies on the 
parliament. At the same time, such relations must be ensured and based within the limits 
of the functions and powers of the relevant subjects of public authority established in 
the Constitution and laws of Ukraine. A description of such concepts as “interaction” and 
“relationship” is given. It is noted that if we are talking about relations between the Verkhovna 
Rada of Ukraine and local self-government bodies, then in this case it is appropriate to talk 
about mutual relations. After all, here the connections between these subjects are a more 
complex phenomenon not only in terms of their essence and form, but also in terms of their 
functional-teleological, praxeological, correlational, etc. parameters determined by both the 
organization and the activities of the relevant public authorities. 

It was noted that the relations between the Verkhovna Rada of Ukraine and state 
authorities take place in the following forms: legal and organizational. It is noted that the 
application of new innovative forms and methods of relations between the Verkhovna Rada 
of Ukraine and local self-government bodies, in particular, such as holding consultations 
with local self-government bodies regarding the adoption of laws on issues related to local 
self-government, are absolutely necessary to improve the effectiveness of these relations.

Key words: decentralization, reform, mutual relations, interaction, Verkhovna Rada of 
Ukraine, local self-government bodies, parliamentary hearings, consultations.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОФІЛАКТИКОЮ 
ТА РЕАБІЛІТАЦІЄЮ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті визначено актуальність проблеми державного управління профілактикою та 
реабілітацією. Визначено напрями розвитку системи профілактики та оздоровлення на 
основі трансформації діяльності санаторно-курортних закладів.

Доведено, що сучасні зміни в організації охорони здоров’я призвели до того, що в 
сприйнятті суспільства та його індивідів охорона здоров’я як соціальна система трансфор-
мувалася в соціально-економічну систему. Економічна доцільність збереження власного 
здоров’я робить все більш актуальними потреби якісної профілактики та реабілітації.

У статті визначено, що одним із напрямів наукового пізнання проблеми профілактики 
та оздоровлення є вирішення основних проблем удосконалення її практичної складової – 
розвитку курортної справи, удосконалення діяльності санаторно-курортних закладів.

Серед пріоритетних напрямів дослідження державного регулювання та розвитку курорт-
ної діяльності в Україні автор визначив: міжнародний досвід державної підтримки курортної 
діяльності та можливості її використання в Україні, розробка шляхів удосконалення органі-
заційно-економічного механізму курортного обслуговування. через соціальне страхування. 
в Україні в контексті перспективних завдань соціально-економічної політики;

Серед актуальних проблем державного управління санаторно-курортними закладами 
в Україні автор визначив такі: відсутність єдиної державної політики у сфері ціноутво-
рення, відсутність державної атестації санаторно-курортних закладів, створення сис-
теми державного моніторингу санаторно-курортних закладів, необхідність оновлення 
нормативно-правових актів. та методична база санаторно-курортних закладів. Автором 
запропоновано шляхи вдосконалення організаційно-економічного механізму реалізації 
курортних послуг через систему соціального страхування.

У статті досліджено диверсифікацію форм санаторно-курортної діяльності, що є однією 
з теоретичних основ досліджень у цій сфері. Визначено, що останнім часом дослідження 
щодо реформування форм профілактичних та реабілітаційних послуг не проводилось. 
Як приклад такого реформування наведено досвід функціонування військових госпіта-
лів комунальної форми власності

Ключові слова: державне управління, профілактика, реабілітація, санаторно-ку-
рортні підприємства, диверсифікація.

Постановка проблеми. Одним з 
головних елементів системи державного 
управління охороною здоров’я є сегмент 
профілактики та реабілітації. Наукове 
дослідження цієї проблеми розпочалося не 
так давно. Джерелом формування нових 
підходів до розробки цілісної системи дер-
жавного управління профілактики та реа-
білітації стала нова концепція створення 

в країні парадигми громадянського здо-
ров’я, що базується на формуванні здоро-
вого способу життя, відмови від шкідливих 
звичок, запровадження культури здоров’я 
в широких масах молоді. Сучасні зміни в 
організації охорони здоров’я призвели до 
того, що в уявленні суспільства та окремих 
його індивідів, охорона здоров’я, як соці-
альна система трансформувалася в соці-
ально-економічну систему. Сприйняття 
охорони здоров’я як економічної потреби 
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призвели до усвідомлення пріоритетності 
збереження, підтримки здоров’я, якісної 
реабілітації після хвороб і недопущення 
рецидивів у майбутньому. Економічна 
доцільність збереження власного здоров’я 
робить потреби якісної профілактики та 
реабілітації все більш актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Спираючись на наукові доробки 
таких авторів як Бурачик А.І., Вівсянник 
О.М., Зима І.Я., Обуховська Л.І., Сазо-
нець І.Л., Сазонець О.М., Субота М.В. та 
ін., слід визначити, що методологія дослі-
дження процесів профілактики та реабілі-
тації повинна враховувати варіантність та 
неоднорідність форм організації цієї діяль-
ності, як в контексті форми власності, від-
повідно до якої створено підприємство, 
так і в контексті способів фінансування, 
історії створення та формування мережі 
відповідних закладів. 

Мета дослідження. З метою форму-
вання онтологічних основ дослідження 
цих питань профілактики та реабілітації 
нами поставлено концептуальну наукову 
задачу – визначення основ формування 
методології дослідження імперативів дер-
жавного управління профілактикою та 
реабілітацією на основі аналізу тенденцій 
трансформації діяльності санаторно-ку-
рортних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Орга-
нізація та проведення наукового пізнання 
проблем профілактики та реабілітації 
повинно базуватися на основі вирішення 
комплексних проблем формування гро-
мадського здоров’я. Безумовно, система 
профілактики та реабілітації це цілісний 
комплекс заходів національного та міжна-
родного рівня, який спрямовано на фор-
мування культури громадського здоров’я. 
Він містить в собі елементи, що пов’язані 
з вихованням та прагненням до здорового 
способу життя в дошкільному віці, коли 
головну роль в житті людини відіграють 
її батьки. Важливим є етап дорослішання, 
коли людина стає більш самостійною і в 
шкільних навчальних закладах знахо-
диться в оточенні вчителів та однолітків. 
В цей час найбільш активно проявля-
ється ефективність системи державного 
управління профілактикою захворювань. 
Молода людина не повинна набувати 

шкідливих звичок та популяризувати її 
серед однокласників. Важливим є залу-
чення молодих людей до занять спортом, 
набуття ними уявлення про важливість 
фізичної культури. 

Фізична культура молодої повинна роз-
виватися разом з культурою духовною та 
підвищенням інтелектуальних здібнос-
тей, рівнем освіти та виховання. Тільки 
такий комплекс заходів може забезпечити 
громадське здоров’я, а у розрізі особи-
стості – сформувати прагнення до збе-
реження власного здоров’я та профілак-
тики захворювань. Оскільки абсолютно 
здорових людей не буває і в любому віці 
людина може набути захворювання (на 
основі спадковості, професійної діяльно-
сті, травм, поганої екології), система про-
філактики повинна розвиватися разом 
із системою реабілітації. Основою такої 
системи профілактики та реабілітації за 
функціональною ознакою, як складової 
системи охорони здоров’я є санаторно-ку-
рортні, рекреаційні підприємства, ліку-
вальні установи санаторного типу.

Одним з напрямів проведення науко-
вого пізнання проблеми профілактики 
та реабілітації є вирішення основних 
задач вдосконалення її практичної скла-
дової – розвиток курортної справи, вдо-
сконалення діяльності санаторно-курорт-
них підприємств. В роботі проф. Заваріки 
І.Г. «Курортна справа» досліджено кон-
цептуальні підходи до розвитку курорт-
ної справи в світі. На основі дослідження 
питань зародження та розвитку курортів 
в світі, організації санаторно-курортної 
справи, аналізу санаторно-курортного 
господарства Європи, дослідження гео-
графії курортів всіх регіонів світу автор 
приходить до єдиної концепції розвитку 
санаторно-курортної справи в Україні[1]. 

В дисертації Суботи М.В. «Економічне 
регулювання і соціальне спрямування 
розвитку курортної діяльності» розгля-
даються безпосередньо наукові підходи 
до розвитку санаторно-курортної діяль-
ності в Україні. Автором досліджено тео-
ретико-методичні основи регулювання 
розвитку курортної діяльності, зокрема, 
визначено курортну діяльність як об’єкт 
економічного дослідження, виокремлено 
поняття курортної послуги як основного 
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продукту курортної діяльності, розкрито 
теоретичні основи організаційно-еконо-
мічного механізму регулювання розвитку 
курортної діяльності, систематизовано 
інструменти регулювання курортної діяль-
ності. В площині аналітичних підходів 
Субота М.В. проаналізував соціально-е-
кономічну результативність діяльності 
санаторно-курортного комплексу України, 
зокрема запропонував методи економічної 
оцінки курортних ресурсів України, провів 
аналіз економічних та соціальних резуль-
татів санаторно-курортної діяльності в 
Україні, дослідив стан економічного регу-
лювання розвитку санаторно-курортного 
комплексу[2]. 

Не обійшов своєю увагою автор і прі-
оритетні напрями економічного регулю-
вання та розвитку курортної діяльності 
в Україні. В цьому контексті він дослідив 
міжнародний досвід державної підтримки 
курортної діяльності та можливості його 
використання в Україні, запропонував 
шляхи удосконалення організаційно-еко-
номічного механізму реалізації курортних 
послуг через систему соціального стра-
хування, визначив стратегічні орієнтири 
розвитку курортної діяльності в Україні в 
контексті перспективних завдань соціаль-
но-економічної політики.

Рядом інших вітчизняних авторів також 
досліджувались теоретичні підходи до 
розвитку санаторно-курортної справи. 
Так, в монографії «Інституційна трансфор-
мація державного управління охороною 
здоров’я: Україна та іноземний досвід» 
авторами досліджуються основи держав-
ного регулювання розвитку рекреаційної 
діяльності санаторно-курортних підпри-
ємств. В монографії визначено, що «голов-
ною метою державної політики в санатор-
но-курортній сфері є створення в Україні 
високого рівня обслуговування рекре-
аційної діяльності санаторно-курортних 
підприємств, що забезпечуватиме широкі 
можливості для задоволення потреби гро-
мадян у санаторно-курортному лікуванні 
з метою загального оздоровлення насе-
лення»[3]. Серед нагальних проблем дер-
жавного управління санаторно-курорт-
них комплексом України визначено такі 
як: відсутність єдиної державної політики 
в сфері ціноутворення (хоча б для соці-

ально незахищених верств населення та 
окремих категорій рекреантів), відсутність 
системи державної сертифікації санатор-
но-курортних послуг, створення системи 
державного моніторингу діяльності сана-
торно-курортних закладів, необхідність 
оновлення нормативної та методичної 
бази діяльності санаторіїв[4, 5, 6]. 

Оздоровлення населення, рекреа-
ція, здійснюється в умовах трансформа-
ції форм власності та форм організації 
діяльності рекреаційних та лікувальних 
закладів. Заклади, які опікуються пробле-
мами рекреації, оздоровлення, лікування, 
реабілітації, профілактики неформально 
можна умовно поділити на наступні групи: 

традиційні санаторно-курортні підпри-
ємства, що сформувались історично на 
основі рекреаційних ресурсів регіонів, 
мають відповідну лікувальну базу, досвід-
чений персонал;

курортні підприємства, що створенні 
останнім часом на основі запровадження 
ринкових відносин, формування комерці-
алізованих підходів в профілактиці та реа-
білітації захворювань;

традиційні готельні підприємства, які 
насичуються обладнанням для надання 
послуг оздоровлення, надаються послуги 
масажу, створюються фіто-кімнати і т.і. 

лікувальні установи системи охорони 
здоров’я, що починають працювати на 
основах запровадження курортних форм 
обслуговування;

госпіталі для військовослужбовців, 
що функціонують на основі комунальної 
форми власності, надають окремі сана-
торно-курортні послуги, приймають на 
лікування не тільки військовослужбовців, 
ветеранів війн, але й інших громадян, що 
потребують лікування та реабілітації від-
повідного профілю;

госпіталі для військовослужбовців сис-
теми Міністерства оборони здоров’я, які 
призначені для лікування та відновлення 
військовослужбовців.

Можна визначити диверсифікацію 
форм санаторно-курортної діяльності, 
що є однією з теоретичних основ прове-
дення досліджень в цій сфері. До недав-
нього часу не проводилось досліджень 
щодо реформування форм надання послуг 
профілактики та реабілітації. Як приклад 
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такого реформування можна привести 
досвід функціонування військових госпіта-
лів комунальної форми власності. В моно-
графії розглядаються управлінські про-
блеми діяльності госпіталів «Інституційна 
трансформація державного управління 
охороною здоров’я: Україна та іноземний 
досвід». На прикладі КП «Рівненський 
обласний госпіталь ветеранів війни» Рів-
ненської обласної Ради, визначено, що 
фінансування оздоровчих програм, що 
надаються в госпіталі, утримання його 
медичної інфраструктури та комуналь-
ного господарства повністю покривається 
з бюджету Рівненської області. Активну 
участь у розбудові матеріально-технічної 
бази госпіталю приймають ветеранські 
організації, місцева громада, волонтерські 
організації. Існує Республіканський центр 
лікування та реабілітації наслідків ней-
ротравми, що фінансується за кошти дер-
жавного бюджету. Госпіталь надає платні 
послуги для осіб з відповідними діагно-
зами та призначеннями за направленнями 
сімейних лікарів, або вузькопрофільних 
лікарів. 

В контексті досліджень, що проведено 
А. Бурачиком в поданій монографії[3], зро-
блено висновки, що «соціальна складова 
медичної реформи … зберігається пов-
ною мірою для окремих груп населення, 
які потребують постійного піклування, 
підтримання належного рівня свого здо-
ров’я, лікування від хвороб, які є наслід-
ком поранень та участі в зоні бойових дій. 
Такий вид соціального захисту поширю-
ється на громадян різного віку ‒ як учас-
ників другої Світової війни(на сьогодні 
значною мірою це категорія «діти війни»), 
учасників бойових дій в Афганістані, так 
і учасників бойових дій на Сході країни». 

Висновки. За результатами проведе-
них теоретичних опрацювань доцільно 
зробити наступні висновки:

сучасні зміни в організації охорони здо-
ров’я призвели до того, що в уявленні 
суспільства та окремих його індивідів, 
охорона здоров’я, як соціальна система 
трансформувалася в соціально-еконо-
мічну систему;

одним з напрямів проведення науко-
вого пізнання проблеми профілактики та 
реабілітації є вирішення основних задач 

вдосконалення її практичної складо-
вої – розвиток курортної справи, вдоско-
налення діяльності санаторно-курортних 
підприємств;

серед пріоритетних напрямів дослі-
дження державного регулювання та роз-
витку курортної діяльності в Україні слід 
визначити наступні: міжнародний досвід 
державної підтримки курортної діяльності 
та можливості його використання в Україні, 
розробка шляхів удосконалення організа-
ційно-економічного механізму реалізації 
курортних послуг через систему соціаль-
ного страхування, визначення стратегіч-
них орієнтирів розвитку курортної діяль-
ності в Україні в контексті перспективних 
завдань соціально-економічної політики;

серед нагальних проблем державного 
управління санаторно-курортних комп-
лексом України визначено такі як: відсут-
ність єдиної державної політики в сфері 
ціноутворення (хоча б для соціально неза-
хищених верств населення та окремих 
категорій рекреантів), відсутність системи 
державної сертифікації санаторно-курорт-
них послуг, створення системи держав-
ного моніторингу діяльності санаторно-ку-
рортних закладів, необхідність оновлення 
нормативної та методичної бази діяльності 
санаторіїв;

необхідно визначити диверсифікацію 
форм санаторно-курортної діяльності, 
що є однією з теоретичних основ прове-
дення досліджень в цій сфері. До недав-
нього часу не проводилось досліджень 
щодо реформування форм надання послуг 
профілактики та реабілітації. Як приклад 
такого реформування можна привести 
досвід функціонування військових госпі-
талів комунальної форми власності. 

Список використаної літератури:
1. Заваріка Г. М. Курортна справа [текст] : 

навч. посіб. К. :«Центр учбової літера-
тури», 2015. 264с.

2. Субота М. В. Економічне регулювання і 
соціальне спрямування розвитку курорт-
ної діяльності : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.03. Кам’янець-Подільський, 2015. 
216 с.

3. Інституційна трансформація державного 
управління охороною здоров’я: Україна 
та іноземний досвід [Текст]: Колективна 
монографія [Сазонець Л.І., Саричев В.І. 



2022 р., № 2

297

та ін.] : За наук. ред. д. е. н., проф. 
Сазонця І.Л. Рівне : Волин. обереги, 
2019. 396 с.

4. Сазонець І. Л. Концептуальні основи дер-
жавного регулювання розвитку рекре-
аційної діяльності санаторно-курортних 
підприємств. Інвестиції: практика та дос-
від. 2017. № 6. С. 5–8.

5. Сазонець І.Л., Зима І.Я. Соціальні інсти-
тути в трансформації державної системи 

управління охороною здоров’я : моно-
графія. Рівне. Волин. обереги, 2018. 
168 с.

6. Сазонець О.М. Альшаафі Мохамед Алі. 
Функціонування галузі охорони здоров’я 
в сучасному суспільстві. Проблеми роз-
витку малих відкритих економік. Всеу-
країнський форум з проблем міжнарод-
них економічних відносин. Житомир, 18 
квітня 2018 р. С. 95-98.

Babiak O. State management of prevention and rehabilitation in the conditions 
of transformation of activities of sanator and resort enterprises

The urgency of the problem of state management of prevention and rehabilitation is 
determined in the article. The author identifies the directions of development of the system 
of prevention and rehabilitation on the basis of the transformation of the activities of 
sanatoriums.

It is proved that modern changes in the organization of health care have led to the fact 
that in the perception of society and its individuals, health care as a social system has been 
transformed into a socio-economic system. The economic feasibility of maintaining one’s 
own health makes the needs of quality prevention and rehabilitation increasingly important.

The article determines that one of the areas of scientific knowledge of the problem 
of prevention and rehabilitation is to solve the main problems of improving its practical 
component - the development of resort business, improving the activities of sanatoriums.

Among the priority areas of research of state regulation and development of resort 
activities in Ukraine the author identified the following: international experience of state 
support of resort activities and opportunities for its use in Ukraine, development of ways to 
improve organizational and economic mechanism of resort services through social insurance. 
in Ukraine in the context of promising tasks of socio-economic policy;

Among the urgent problems of public administration of sanatoriums in Ukraine the author 
identified the following: lack of a unified state policy in the field of pricing, lack of state 
certification of sanatoriums, creating a system of state monitoring of sanatoriums, the need 
to update regulatory and methodological framework of sanatoriums. The author suggested 
ways to improve the organizational and economic mechanism for the implementation of 
resort services through the social insurance system.

The article examines the diversification of forms of sanatorium activities, which is one of 
the theoretical foundations of research in this area. It is determined that no research has 
been conducted recently on reforming the forms of prevention and rehabilitation services. As 
an example of such reform, the experience of functioning of military hospitals of communal 
ownership is given

Key words: public administration, prevention, rehabilitation, sanatoriums, diversification.
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ДОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ 
У СТРУКТУРІ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ВІДНОСИН

У статті на підставі аналізу чинного цивільного законодавства України обґрунтову-
ється існування окремих додаткових зобов’язань відшкодування збитків у структурі 
зобов’язальних відносин. 

Доведено, що зобов’язання відшкодування збитків підпадають під визначення 
зобов’язання у ст. 509 Цивільного кодексу України. На зобов’язання відшкодування 
збитків поширюються загальні положення про зобов’язання, встановлені Цивільним 
кодексом України, крім тих, що не відповідають суті таких зобов’язань.

Встановлено, що додаткові зобов’язання відшкодування збитків виникають за наяв-
ності відповідного юридичного складу і за умови наявності між сторонами зобов’язання, 
порушення якого є підставою додаткового зобов’язання відшкодування збитків. Додат-
кові зобов’язання відшкодування збитків виникають внаслідок порушення основних, 
допоміжних, а інколи і додаткових зобов’язань.

Зобов’язання відшкодування збитків є додатковими простими зобов’язаннями. Борж-
ником у додатковому зобов’язанні відшкодування збитків є сторона, яка порушила 
зобов’язання, і у такий спосіб завдала збитків іншій стороні. Кредитором є сторона, 
якій завдано збитків зазначеним порушенням. Зміст зобов’язання збитків є елемен-
тарно простим і складається з обов’язку боржника і кореспондуючого йому суб’єктив-
ного права кредитора. 

З’ясовано, що специфіка зобов’язань відшкодування збитків полягає в їх недостатній 
правовій визначеності, що зумовлено складністю визначення розміру збитків, завданих 
порушенням зобов’язання. Обґрунтовано доцільність включення до Цивільного кодексу 
України положення з Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА: 1) розмір 
збитків визначається з розумним ступенем достовірності; 2) розмір неотриманих дохо-
дів (упущеної вигоди) визначається пропорційно вірогідності її отримання; 3) якщо за 
наведеними двома правилами розмір збитків визначити неможливо, він визначається 
судом відповідно до основних засад цивільного законодавства, закріплених у п. 6 ст. 3 
ЦК України (добросовісність, справедливість і розумність). 

Ключові слова: зобов’язання, зобов’язальні відносини, додаткові зобов’язання, від-
шкодування збитків, цивільне законодавство України. 

Постановка проблеми. У науці 
цивільного права не прийнято виокремлю-
вати зобов’язання відшкодування збитків, 
завданих порушенням основних, допо-
міжних, а інколи – й додаткових зобов’я-
зань. Так, Ф.К. ф. Савиньї писав, що під 

деліктами необхідно розуміти таке пра-
вопорушення, з якого виникає особливе 
самостійне зобов’язання. У цьому вчений 
вбачав різницю між зобов’язанням делікту 
і простими позовними правами. До остан-
ніх відносилося й право на відшкодування 
збитків. Таке розуміння права на відшко-
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дування збитків, завданих порушенням 
зобов’язань, тривалий час підтримува-
лося відомими цивілістами й не викликало 
жодних питань. Утім, дослідження струк-
тури зобов’язальних відносин і виокрем-
лення як одного з її елементів додаткових 
зобов’язань обумовлює необхідність від-
несення до останніх і додаткових зобов’я-
зань відшкодування збитків, 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Точка зору про неможли-
вість існування зобов’язань відшкоду-
вання збитків підтримується й у сучасній 
науці цивільного права. Такий науковий 
підхід не тільки доводиться до логічного 
завершення, а й переводиться в прак-
тичну площину правозастосування: раз 
обов’язок відшкодування збитків вини-
кає з моменту виникнення зобов’язання, 
то відшкодування збитків здійснюється 
згідно з актами законодавства, що були 
чинними на момент виникнення основ-
ного зобов’язання (укладення договору, 
набрання ним чинності), а не згідно з тими 
актами, які були чинними на момент пору-
шення зобов’язання, що стало підставою 
відшкодування збитків. Так, точку зору 
про те, що при порушенні зобов’язання 
не виникає нове зобов’язання, підтримує 
О.С. Гришко [1, с.88].

Протилежна точка зору висловлюється 
іншими цивілістами. Так, визнаючи пору-
шення договірного зобов’язання підставою 
виникнення цивільних охоронних відно-
син, І.С. Канзафарова тим самим визнає, 
що цивільна відповідальність реалізується 
в додатковому зобов’язанні [2, с.4].

Слід погодитись з висновком Н.Ю. Голу-
бєвої, що «при застосуванні наслідків пору-
шення зобов’язання виникає нове зобов’я-
зання» [3, с.520]. Проте вчена окремо це 
«нове зобов’язання» не досліджує. 

Метою статті є обґрунтування існу-
вання додаткових зобов’язань відшко-
дування збитків як елементу в структурі 
зобов’язальних відносин. 

Виклад основного матеріалу. 
Зобов’язання відшкодування збитків під-
падають від визначення зобов’язання у 
ст. 509 ЦК України. Це – додаткові прості 
зобов’язання. Самостійними такі зобов’я-
зання бути не можуть. Бо якщо сторони 
таких зобов’язань не перебували у зобов’я-

зальних відносинах, додаткові зобов’я-
зання відшкодування збитків виникнути 
не можуть. На роль основних зобов’язання 
відшкодування збитків також претенду-
вати не можуть з тих самих причин. При 
цьому основними щодо зобов’язань від-
шкодування збитків можуть бути не тільки 
основні зобов’язання у власному значенні 
цього слова, а й допоміжні та навіть інші 
додаткові зобов’язання. Це слід підкрес-
лити спеціально, бо в науці допоміжні 
зобов’язання практично не визнаються, 
а якщо і визнаються, то стверджується, 
що відповідальність за їх порушення збі-
гається з відповідальністю за порушення 
основного зобов’язання. 

Боржником у додатковому зобов’язанні 
збитків є сторона, яка порушила зобов’я-
зання, і у такий спосіб завдала збитків 
іншій стороні. Кредитором є сторона, якій 
завдано збитків зазначеним порушенням. 
Отже, за схемою зміст зобов’язання від-
шкодування збитків є елементарним про-
стим і складається з обов’язку боржника 
і кореспондуючого йому суб’єктивного 
права кредитора. 

Актуальним питанням є визначення 
обсягу зобов’язань відшкодування збит-
ків. Згідно із загальним правилом частини 
третьої ст. 22 ЦК України збитки відшко-
довуються в повному розмірі. Водночас 
допускається, що договором або законом 
може бути передбачене відшкодування 
збитків у меншому або більшому розмірі. 
«Відшкодування збитків у більшому роз-
мірі» - викликає заперечення, бо відшко-
дування – це відновлення майнової сфери 
особи. Тому в більшому розмірі відшко-
довувати збитки неможливо. Але зако-
нодавець використав цей термін, щоб 
уникнути належної юридичної кваліфі-
кації того цивільно-правового майнового 
стягнення, що перевищує розмір збитків. 
Належною була б кваліфікація стягнення, 
що перевищує розмір збитків, як штраф-
ної неустойки. Це не тільки відповідало б 
сутності цього стягнення, а й дало б мож-
ливість встановити для нього адекват-
ний правовий режим, зокрема в частині 
позовної давності. Відшкодування збитків 
у «більшому» - подвійному розмірі перед-
бачено ст. 230 ЦК України у разі завдання 
збитків через обман, у результаті якого 
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було укладено правочин, і ст. 231 ЦК 
України у разі завдання збитків шляхом 
насильства, під впливом якого інша сто-
рона змушена була вчинити правочин. 

Набагато більше правових норм перед-
бачають відшкодування збитків, завда-
них порушенням зобов’язання, у меншому 
розмірі. Є випадки, коли обмеження роз-
міру збитків, які підлягають стягненню, є 
виправданим із соціально-економічних і 
моральних міркувань. Так, виконання за 
договором науково-дослідних або дослід-
но-конструкторських та технологічних 
робіт завжди пов’язано з ризиками, зумов-
леними пошуку нового. Тому частиною 
другою ст. 900 ЦК України покладається 
на виконавця таких робіт відшкодування 
тільки реальних збитків і до того ж у межах 
ціни робіт, у яких виявлено недоліки. 

В окремих випадках законодавчі поло-
ження про можливість встановлення 
законом меншого розміру відшкодування 
збитків викликають сумніви в їх соціаль-
но-економічній і моральній обґрунтовано-
сті. Це передусім стосується обмеження 
відповідальності перевізника за втрату, 
нестачу, псування або пошкодження ван-
тажу, багажу, пошти. Таке правило вста-
новлюється ст. 924 ЦК України і багатора-
зово повторюється у ГК України, законах 
України «Про транспорт», «Про залізнич-
ний транспорт», Кодексі торгівельного 
мореплавства.

Правові норми, що встановлюють від-
повідальність зберігача за незбереження 
речей, які були передані на зберігання 
(ст. 951 ЦК України), також невиправ-
дано обмежують розмір збитків, які під-
лягають відшкодуванню, вартістю речей, 
переданих на зберігання (у разі їх втрати, 
зокрема нестачі), або сумою, на яку вар-
тість речей знизилась (у разі їх пошко-
дження). Ці правові норми мають бути 
поступово змінені, а в перспективі – ска-
совані. Виняток може бути встановлено 
тільки стосовно безоплатного зберігання. 

Зміст основних зобов’язань відшкоду-
вання збитків є простим з огляду на гро-
шовий характер такого роду зобов’язань. 
Проблеми з тим, щоб порахувати необ-
хідну грошову суму, зазвичай не виникає. 
Часто гроші можуть бути не передані у 
вигляді грошових знаків, а перераховані 

з банківського рахунку боржника на бан-
ківський рахунок кредитора. 

Виявляється, однак, що визначити 
розмір збитків, які підлягають відшко-
дуванню, тобто визначити міру належ-
ної поведінки боржника, спрямованої на 
відшкодування збитків, буває складно. 
У зв’язку з цим у багатьох країнах зако-
нодавством передбачається можливість 
завчасного визначення в договорі роз-
міру збитків, що будуть стягнені з борж-
ника у разі порушення зобов’язання. Але 
заздалегідь визначені збитки нічим не 
відрізняються від неустойки. А збитки і 
неустойка – це опрацьовані впродовж 
століть заходи впливу на боржника, який 
порушив зобов’язання. То поспішати з від-
мовою від однієї з цих двох правових кон-
струкцій чи замінювати одну з них іншою 
було б недоречно. 

Слід звернути увагу на те, що зако-
нодавцеві не вдалось надати необхідної 
формальної визначеності уже найбільш 
загальним положенням про склад збитків, 
які формулюються у частині другій ст. 22 
ЦК України і ст. 225 ГК України. 

На зобов’язання відшкодування збит-
ків поширюються загальні положення 
про зобов’язання, встановлені ЦК Укра-
їни, крім тих, що не відповідають суті 
таких зобов’язань. Зокрема зобов’язання 
відшкодування збитків підпадають під 
визначення зобов’язання у частині пер-
шій ст. 509 ЦК України. Такі зобов’язання 
є простими. З іншого боку, вони не під-
падають під дію частини третьої ст. 310 
ЦК України, що допускає існування склад-
них (двосторонніх) зобов’язань, які утво-
рюються двома зустрічними простими 
зобов’язаннями. У зобов’язаннях відшко-
дування шкоди може бути дві чи декілька 
осіб на стороні кредитора чи боржника, 
як це передбачено частиною другою 
ст. 510 ЦК України. Немає перешкод для 
застосування до зобов’язань відшкоду-
вання збитків ст. 512 ЦК України, відпо-
відно до якої допускається у відповідних 
випадках заміна сторони в зобов’язанні, 
а також інших положень ЦК України, що 
стосуються заміни сторони в зобов’язанні 
(ст.ст. 513-523 ЦК України). 

Згідно зі ст. 528 ЦК України боржник 
може покласти виконання зобов’язання 
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відшкодування збитків на третю особу. 
Правило ст. 529 ЦК України про право кре-
дитора не прийняти виконання від борж-
ника його обов’язку частинами не поши-
рюється на зобов’язання відшкодування 
збитків, оскільки до цього правила додано 
застереження «якщо інше…не випливає з 
суті зобов’язання…». 

Зобов’язання відшкодування збитків 
завжди є грошовим. Ця його суть виклю-
чає наявність у кредитора будь-якого 
інтересу в неприйнятті виконання части-
нами. Відтак зобов’язання відшкодування 
збитків можуть виконуватися частинами. 
Строк виконання зобов’язань відшкоду-
вання збитків у нормативному порядку 
зазвичай не встановлюється. Винятком із 
цього загального правила є лише поло-
ження частини дев’ятої ст. 10 Закону 
України «Про захист прав споживачів» 
про те, що виконавець зобов’язаний про-
тягом місяця відшкодувати збитки, що 
виникли у зв’язку з втратою, псуванням 
чи пошкодженням речі, прийнятої ним від 
споживача для виконання робіт (надання 
послуг). У решті випадків на додаткові 
зобов’язання відшкодування збитків поши-
рюються правило частини другої ст. 530 
ЦК України, згідно з яким якщо строк (тер-
мін) виконання боржником обов’язку не 
встановлений або визначений моментом 
пред’явлення вимоги, кредитор має право 
вимагати його виконання у будь-який час. 
Боржник повинен виконати такий обов’я-
зок у семиденний строк від дня пред’яв-
лення вимоги, якщо обов’язок негайного 
виконання не випливає із договору або 
актів цивільного законодавства.

Згідно зі ст. 531 ЦК України боржник 
має право виконати свій обов’язок достро-
ково, якщо інше не встановлено догово-
ром, актами цивільного законодавства або 
не випливає із суті зобов’язання чи зви-
чаїв ділового обороту. Отже, зобов’язання 
відшкодування збитків може бути вико-
нано достроково, тобто ще до пред’яв-
лення кредитором вимоги. 

Місце виконання зобов’язання відшко-
дування збитків визначається, виходячи з 
положень п. 4 частини першої ст. 532 ЦК 
України. Воно має виконуватись за місцем 
проживання (місцезнаходженням) креди-
тора. Проте у переважній більшості сторо-

нами таких зобов’язань є юридичні особи 
або фізичні особи-підприємці. Тому вико-
нання зобов’язання відшкодування збит-
ків здійснюється перерахуванням грошо-
вих коштів через банки. 

Як і кожне грошове зобов’язання, 
зобов’язання відшкодування збитків вико-
нується у гривнях (ст. 533 ЦК України). 
Стаття 534 ЦК України викликає інтерес 
тим, що в ній ідеться про єдине «грошове 
зобов’язання», до складу якого входять 
вимоги щодо відшкодування витрат, пов’я-
заних з одержанням виконання, сплати 
процентів і неустойки, а також основної 
суми боргу. Вимога відшкодування збит-
ків виведена за межі зазначеного зобов’я-
зання. Це може бути певним аргументом 
на користь існування окремих додаткових 
зобов’язань відшкодування збитків. 

Зобов’язання відшкодування збит-
ків можуть забезпечуватись способами, 
передбаченими ЦК України. При цьому 
стосовно забезпечувальних зобов’язань 
(правовідносин) зобов’язання відшкоду-
вання збитків, первісно будучи додатко-
вими, набувають характеру основних. 
Тому положення про основні зобов’я-
зання, що формулюються, наприклад, у 
ст. 548 ЦК України, стосуються і забез-
печених порукою, гарантією чи заставою 
зобов’язань відшкодування збитків. Вод-
ночас суть зобов’язання відшкодування 
збитків виключає його забезпечення зав-
датком. Законодавство не перешкоджає 
укладенню угод про забезпечення вико-
нання зобов’язань відшкодування збит-
ків неустойкою. Проте існує загальна 
проблема нагромадження заходів тиску 
на боржників, які порушують додаткові 
зобов’язання. Зобов’язання відшкоду-
вання збитків соціально-економічно та 
логічно не повинні забезпечуватись санк-
ціями, оскільки мало б місце нагромад-
ження над одними санкціями інших санк-
цій. Тому доцільно було б встановити, 
що зобов’язання відшкодування збитків 
забезпечуватись неустойкою не можуть. 
Що стосується поруки, гарантії та застави, 
то ці способи забезпечення виконання 
зобов’язань не пов’язані із встановленням 
нових санкцій.

На зобов’язання відшкодування збит-
ків поширюються положення ЦК України 
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про припинення зобов’язань, крім випад-
ків, коли застосування цих положень 
до зазначених зобов’язань суперечить 
сутності останніх. Зокрема такі зобов’я-
зання не можуть припинятись неможли-
вістю виконання (ст. 607 ЦК України), 
у зв’язку зі смертю боржника або кре-
дитора (ст. 606 ЦК України). Формаль-
но-юридичних перешкод для припинення 
зобов’язань відшкодування збитків зара-
хуванням зустрічних вимог немає. Але 
цьому перешкоджає та обставина, що 
такі зобов’язання з моменту виникнення 
(таким є момент виникнення на стороні 
кредитора збитків унаслідок порушення 
зобов’язання), як правило, не невизна-
ченими за обсягом. З цього моменту вони 
набувають ознаки формальної визначе-
ності тільки у випадках складання або 
двостороннього акту, в якому фіксу-
ється розмір завданих збитків, або скла-
дання одностороннього акту боржником 
(мається на увазі складання залізницею 
комерційного акту). 

Положення ЦК України про правові 
наслідки порушення зобов’язання своєю 
більшістю не можуть бути застосовані до 
зобов’язань відшкодування збитків. Проте 
це не стосується ст. 624 ЦК України, а 
проблема застосування ст. 625 ЦК Укра-
їни до зобов’язань відшкодування збитків 
потребує окремого аналізу. 

Висновки і пропозиції. Зобов’я-
зання відшкодування збитків підпадають 
під визначення зобов’язання у ст. 509 ЦК 
України. На зобов’язання відшкодування 
збитків поширюються загальні положення 
про зобов’язання, встановлені ЦК України, 
крім тих, що не відповідають суті таких 
зобов’язань.

Додаткові зобов’язання відшкодування 
збитків виникають за наявності відпо-
відного юридичного складу і за умови 
наявності між сторонами зобов’язання, 
порушення якого є підставою додатко-
вого зобов’язання відшкодування збитків. 
Зобов’язанням, порушення якого є підста-
вою додаткового зобов’язання відшкоду-
вання збитків, може бути основне, допо-
міжне, а інколи й додаткове зобов’язання. 
Визначення видів зобов’язань, порушення 
яких може тягти виникнення зобов’язань 
відшкодування збитків, на цей час має 

здійснюватися згідно з принципом розум-
ності. Враховуючи невизначеність цього 
критерію, це питання слід вирішити через 
доповнення ЦК України відповідними пра-
вовими нормами. 

Специфіка зобов’язань відшкодування 
збитків полягає в їх недостатній правовій 
визначеності, що зумовлено складністю 
визначення розміру збитків, завданих 
порушенням зобов’язання. Ця проблема 
у ЦК України та інших актах цивільного 
законодавства не враховується. Фор-
мально виходить так, що в кожному 
випадку розмір збитків має бути точно 
визначений. Оскільки переважно точне 
визначення розміру збитків є неможли-
вим, доцільно було б включити до ЦК 
України положення з Принципів міжна-
родних комерційних договорів УНІДРУА : 
1) розмір збитків визначається з розум-
ним ступенем достовірності; 2) розмір 
неотриманих доходів (упущеної вигоди) 
визначається пропорційно вірогідно-
сті її отримання; 3) якщо за наведеними 
двома правилами розмір збитків визна-
чити неможливо, він визначається судом 
відповідно до основних засад цивільного 
законодавства, закріплених у п. 4 ст. 3 
ЦК України (добросовісність, справедли-
вість і розумність). 

У разі завдання збитків як у результаті 
винних дій чи бездіяльності боржника, 
так і внаслідок дій чи бездіяльності інших 
осіб, або внаслідок дії непереборної сили, 
більшій визначеності прав та обов’язків 
у зобов’язаннях відшкодування збитків 
сприяло б встановлення правила про вра-
хування міри завдання при визначенні 
розміру збитків, які підлягають застосу-
ванню.
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Chanysheva A., Kivalova T. Additional obligations to indemnify damages in the 
structure of binding relations

The article, based on the analysis of the current civil legislation of Ukraine, substantiates 
the existence of separate additional obligations to indemnify damages in the structure of 
binding relations.

It has been proven that the obligation to indemnify damages falls under the definition of 
an obligation in Art. 509 of the Civil Code of Ukraine. The general provisions on obligations 
established by the Civil Code of Ukraine apply to the obligation to indemnify damages, 
except for those that do not correspond to the essence of such obligations.

It has been established that additional obligations to indemnify damages arise in the 
presence of the appropriate legal structure and under the condition of the existence of an 
obligation between the parties, the violation of which is the basis for an additional obligation 
to indemnify damages. Additional obligations to indemnify damages arise as a result of 
violation of the main, auxiliary, and sometimes additional obligations.

Indemnity obligations are additional simple obligations. The debtor in the additional 
liability for damages is the party that violated the obligation and thus caused damage to the 
other party. The creditor is the party that suffered losses due to the specified violation. The 
content of the liability for damages is elementary simple and consists of the obligation of the 
debtor and the corresponding subjective right of the creditor.

It has been found that the specifics of the obligation to indemnify damages lies in their 
insufficient legal certainty, which is caused by the difficulty of determining the amount of 
damages caused by breach of obligation. The expediency of including in the Civil Code of 
Ukraine the provisions of the UNIDROIT Principles has been substantiated: 1) the amount of 
damages is determined with a reasonable degree of certainty; 2) the amount of unreceived 
income (forgotten profit) is determined in proportion to the probability of its receipt; 3) if 
it is impossible to determine the amount of damages according to the above two rules, it is 
determined by the court in accordance with the basic principles of civil legislation, enshrined 
in clause 6 of Art. 3 of the Civil Code of Ukraine (good faith, justice and reasonableness).

Key words: obligations, binding relations, additional obligations, indemnifation for 
damages, civil legislation of Ukraine.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ 
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН

У статті аналізуються та досліджуються електронні докази у цивільному процесі Рес-
публіки Узбекистан на підставі доктринальних положень, судових рішень та законодав-
чих актів. 

Розглянуто основні законодавчі положення республіки Узбекистан щодо доказів у 
цивільному процесі. Визначено умови і підстави для прийнятності електронних доказів, 
а також їх особливості. В статті також проаналізовано можливість доповнення Цивіль-
ного процесуального кодексу Республіки Узбекистан статтею щодо електронних дока-
зів. 

Визначено та проаналізовано види електронних доказів, які найбільш часто вико-
ристовуються у суді, а також особливості їх прийнятності.

У даній статті розглядаються відмінності електронних доказів від письмових речо-
вих доказів, проблеми оцінки електронних доказів у цивільному судочинстві, електро-
нні докази, електронні документи, аудіо– та відеозаписи, миттєві повідомлення (SMS, 
MMS), Інтернет та повідомлення електронної пошти, диски. Такі питання, як категори-
зація, допустимість електронних доказів та вдосконалення електронних доказів у чин-
ному законодавстві Узбекистану.

Хоча наукові визначення поняття доказів у цивільному процесуальному праві Узбе-
кистану розроблені, концептуальні погляди на поняття електронних доказів та їх проце-
суальні аспекти в цивільному процесуальному праві не розроблені, як у деяких західних 
країнах, де під виглядом «електронних доказів», «цифрових доказів» і «комп’ютерних 
доказів» використовується новий тип інформації, створеної, переданої та обробленої за 
допомогою комп’ютера. На думку більшості адвокатів Узбекистану, комп’ютерні докази 
є окремим видом доказів, у тому числі електронних. Проте, відповідно до статті 73 
Цивільного процесуального кодексу Республіки Узбекистан «письмовими доказами є 
відомості про обставини, що мають значення для справи, отримані з документів, ділової 
та особистої кореспонденції, в тому числі за допомогою факсу, електронного або іншого 
зв’язку, або будь-яким іншим способом, який може визначити точність документа». 
Тобто в цивільному процесуальному законодавстві Узбекистану електронні докази відо-
бражаються як письмові.

Ключові слова: електронний доказ, зарубіжний досвід, види електронних доказів, 
доказування, цивільний процес.

Постановка проблеми. Ми не можемо 
уявити своє життя без Інтернету, мобіль-
них телефонів, комп’ютерів та інших 
гаджетів, що вже стали частиною нашого 
постійного буденного життя. Прикладом 
використання сучасних інформаційних 
технологій у цивільних справах є розгляд 
справ через електронні суди та відеокон-
ференцзв’язок, а також використання 

електронних доказів при розгляді справ. 
У цих справах судді мають перевіряти всі 
електронні дані, а також виявляти та усу-
вати неточності у представлених електро-
нних доказах. Використання цих техноло-
гій проявляється у більшості країн світу, 
зокрема і у країнах Центральної Азії.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Пита ння м електронних доказів 
у зарубіжних країнах займалось багато 
дослідників, зокрема: Н.Ю. Голубєва, 
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І.В. Андронов, О.О. Воронюк, О.С. Чор-
ний, А.Ю. Каламайко, С. Теппер, Н.Вілкінс 
та  інші.

Метою статті є аналіз та дослідження 
електронних доказів у цивільному процесі 
Республіки Узбекистан на підставі законо-
давчих актів та думок авторитетних юристів.

Виклад основного матеріалу. 
У 2021 році через національну електронну 
інформаційну систему Республіки Узбекис-
тан (далі – Узбекистан) Е-СУД надійшло 
більшо 60 тисяч звернень [1]. З наве-
деної статистики можна стверджувати, 
що нинішнє судочинство в електронній 
формі є практичною гарантією надійного 
та ефективного захисту прав громадян та 
організації роботи судів.

В Узбекистані Цивільний процесуаль-
ний кодекс (далі – ЦПК Узбекистану) [2] 
передбачають повну електронну подачу 
справ до судів. Електронне формування 
справ не тільки скорочує фізичну працю, 
але й значно спрощує процесуальні 
завдання, такі як зберігання справ, їх 
направлення до вищих судів, ознайом-
лення сторін із матеріалами справи та їх 
копіювання.

Незважаючи на те, що ЦПК Узбекистану 
передбачає повну електронну подачу 
справ до суду, сторони досі не запрова-
дили практику подання саме електронних 
доказів до суду [3].

Хоча наукові визначення поняття дока-
зів у цивільному процесуальному праві 
Узбекистану розроблені, концептуальні 
погляди на поняття електронних доказів 
та їх процесуальні аспекти в цивільному 
процесуальному праві не розроблені, як у 
деяких західних країнах, де під виглядом 
«електронних доказів», «цифрових дока-
зів» і «комп’ютерних доказів» використо-
вується новий тип інформації, створеної, 
переданої та обробленої за допомогою 
комп’ютера. На думку більшості адвокатів 
Узбекистану, комп’ютерні докази є окре-
мим видом доказів, у тому числі електро-
нних.

За словами професора Сварупи Дхо-
лама, електронні докази – це база даних, 
яка створюється, відтворюється та пере-
дається як цифровими, так і аналоговими 
носіями з використанням технічних засо-
бів, комп’ютерів та телекомунікацій [4].

К. Йодхоров виділяє три особливості 
електронних доказів:

По-перше, усі форми електронних дока-
зів створюються, зберігаються та переда-
ються за допомогою комп’ютерного інте-
лекту в комп’ютерних технологіях;

По-друге, електронні докази створю-
ються та передаються за допомогою різ-
них технічних засобів, у тому числі анало-
гових доказів, де мається на увазі технічні 
засоби комп’ютерів, телекомунікацій, без-
дротового зв’язку, Інтернету, систем наві-
гації, мобільних телефонів;

По-третє, використання електронних 
доказів як допустимого доказу не завжди 
сприймається суддями однозначно [3].

З цього випливає, що прийнятність 
електронних доказів є проблемою не лише 
для нашої судової системи, а й для судової 
системи в Узбекистані.

Спектр електронних доказів настільки 
великий, що електронні докази можуть 
являти собою поєднання як письмо-
вих, матеріальних, так і усних доказів, і 
їх необхідно досліджувати та оцінювати 
будь-якими технічними засобами. 

Інформація в електронних доказах – це 
дані, отримані із записаних документів, 
службової та особистої кореспонденції, 
у тому числі за допомогою факсу, елек-
тронного чи іншого зв’язку чи іншим спо-
собом. Електронні докази доступні за 
допомогою засобів зв’язку або технічних 
засобів. Особливістю електронних доказів 
є їх доступність та зберігання в електро-
нному вигляді.

Аудіозапис у цивільному спорі є усним 
і речовим доказом, оскільки аудіозапис 
зроблений на магнітофон або комп’ютер, 
а також на флеш-накопичувачі, ком-
пакт-диски або касети.

Відмовий юрист Б. Сінгх класифікує 
електронні докази на такі категорії:

– веб-сайти;
– база даних;
– аудіо– чи відеозапис;
– картинки;
– документи;
– листування в соціальних мережах [5].
Хоча ідея класифікації електронних 

доказів схожа на ідею Пола Грімма, Пол 
Грімм включає листування в чатах до 
категорії електронних доказів. Пол Грімм 
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також ділить електронні докази, крім 
вищезгаданих, на такі категорії:

– електронна пошта;
– новини;
– повідомлення;
– пости в соціальних мережах;
– повідомлення на веб-сайті [6].
Еллісон Ребекка класифікує електро-

нні докази на основі вмісту та зберігання 
електронних доказів. Зокрема, електронні 
докази на основі запам’ятовуючих при-
строїв поділяються на такі категорії: ПК, 
електронна пошта, запам’ятовуючі при-
строї (компакт-диски (CD), цифрові багато-
функціональні диски (DVD), універсальна 
послідовна шина (USB), модуль іденти-
фікації абонента (SIM-карта), локальні 
мережі, реєстратори та ZIP-архіви.

Вміст електронних доказів складається 
з електронної пошти, веб-сайтів, соціаль-
них мереж, служб обміну короткими пові-
домленнями (SMS), офісних документів, 
баз даних, комп’ютерних файлів.

Як ми бачили вище, класифікація дока-
зів у процесуальному праві держав Узбе-
кистану базується на кількох категоріях.

Також багато вчених класифікує докази 
на таких підставах:

1) засновані на зв’язку між доказами та 
фактом;

2) за походженням;
3) за формою [4].
На їх думку, сучасні технології не 

впливають на якість інформації при її 
копіюванні, тому розділяти первинні та 
додаткові докази по відношенню до елек-
тронних є нелогічним. Розподіл електро-
нних доказів на основні та додаткові може 
відвернути увагу суду. Найголовніше для 
суду – розглянути повну версію електро-
нних доказів [3].

Насправді видається нелогічним поділ 
електронних доказів на первинні та 
додаткові. Однак деякі типи електронних 
доказів, наприклад електронні документи, 
електронні листи, можуть бути подані до 
суду шляхом перегляду веб-сторінок. 
У цьому випадку ми можемо поділити 
електронні докази на первинні та комбі-
новані докази залежно від джерела.

Електронні докази можуть включати 
електронні документи, аудіо– чи відеоза-
писи, миттєві повідомлення (SMS, MMS), 

Інтернет-повідомлення та повідомлення 
електронної пошти, диски та флеш-дані 
тощо.

Кожна із зазначених вище форм елек-
тронних доказів вимагає від судді окре-
мого розгляду та оцінки.

Незважаючи на те, що Цивільний про-
цесуальний кодекс Республіки Узбекистан 
містить глави, присвячені доказуванню 
і доказам, однак ці глави не містять ста-
тей про електронні докази. Відповідно до 
статті 84 ЦПК Узбекистану «письмовими 
доказами є відомості про обставини, що 
мають значення для справи, отримані з 
документів, ділової та особистої корес-
понденції, в тому числі за допомогою 
факсу, електронного або іншого зв’язку, 
або будь-яким іншим способом, який може 
визначити точність документа» [2]. Тобто 
в цивільному процесуальному законодав-
стві Узбекистану електронні докази відо-
бражаються як письмові.

Це створює практику не розглядати 
електронні докази, надані сторонами в 
судовому процесі, як прийнятні докази. 
Зокрема, 17 грудня 2018 року Ферган-
ський міжрайонний суд у цивільних 
справах розглядав цивільну справу № 
2-1501-1815/4404 про розірвання шлюбу. 
Позивач у судовому засіданні заявляв, що 
відповідач мала романтичні стосунки з 
іншими чоловіками по телефону та через 
Інтернет, а тому мав з нею напружені 
стосунки та подав позов про розірвання 
шлюбу з відповідачем, втративши надію 
на відновлення сім’ї. З записів, телеграм, 
листів дійсно видно, що відповідач мала 
романтичні стосунки з іншими чоловіками 
по телефону та через Інтернет. Проте, у 
наведеній вище цивільній справі нена-
дання позивачем достатніх доказів було 
підставою для відмови у позові [7].

У Цивільному процесуальному кодексі 
Республіки Узбекистан немає винятків у 
випадках, передбачених статтею 74, які 
згідно із законом зобов’язані доводитися 
певними засобами. Більшість юристів вва-
жає, що відео– чи аудіозаписи чи веб-сто-
рінки, які відображають порушення автор-
ських прав, повинні прийматися як докази 
суддів у цивільних справах.

Однією з головних причин недопу-
стимості суддями електронних доказів у 
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цивільному судочинстві є те, що вони не 
чітко прописані в процесуальному законо-
давстві Узбекистану, а віртуальні цивільні 
відносини не врегульовані норматив-
но-правовими актами. З цих причин елек-
тронні докази, надані суду, не прийма-
ються суддями, або вони не можуть бути 
доведені за допомогою письмових дока-
зів, пояснень свідка, висновку експерта.

Неприйнятність електронних доказів 
спричиняє недбалість сторін при поданні 
їх до суду.

На думку деяких вчених, електро-
нні докази – це інформаційні технології, 
інформаційні системи та інформація, яка 
створюється, обробляється, зберігається 
та має інші деталі, які дозволяють її іден-
тифікувати та використовувати як засіб 
ідентифікації ситуацій, що стосуються змі-
сту справи [4].

Електронні докази можуть бути у формі 
електронних креслень, маркування, діа-
грам, карт, аудіо– та відеозапис тощо.

Класифікація електронних доказів в 
Узбекистані також здійснюється на основі 
специфіки кожного з них.

Електронні докази можна класифіку-
вати за такими категоріями:

– електронні документи;
– аудіо– чи відеозапис;
– електронна пошта (соціальна мережа, 

електронна пошта, SMS, MMS);
– Інтернет;
-диски, інформація про комп’ютери та 

картки.
Електронні докази також можуть відріз-

няються своєю структурою, і їх класифіка-
ція може бути ще більш складна. Їх можна 
класифікувати за їх структурою, предме-
том і вимогами, встановленими законом. 
Через те, що електронні докази створені 
технічно, інколи це зробити неможливо. 
Зокрема, суд також має розглянути Інтер-
нет, бази даних, віруси до файлів, спам, 
перебої з електроенергією та технічні 
порушення в Інтернеті. 

На нашу думку, необхідно посилити 
правовий статус електронних доказів 
шляхом відображення в законодавстві. 
На нашу думку, Цивільний процесуальний 
кодекс Республіки Узбекистан повинен 
містити статті, присвячені електронним 
доказам.

Запровадження електронних дока-
зів дозволить законно, справедливо та 
розумно врегулювати цивільні спори.

Норми про порядок отримання, пере-
вірки та оцінки електронних доказів 
повинні бути відображені в Цивільному 
процесуальному кодексі Республіки 
Узбекистан. Зокрема, доповнити статею 
Цивільного процесуального кодексу Рес-
публіки Узбекистан під назвою «Електро-
нні докази» і викласти в такому вигляді:

«Електронні докази – це інформація, 
яка містить інформацію про обставини, 
що мають значення для цивільного про-
цесу, створена, оброблена, збережена 
та має інші ідентифікатори, що застосо-
вується з використанням засобів техніки, 
інформаційних систем та інформаційних 
технологій.

Електронні докази можуть бути пред-
ставлені суду безпосередньо або через 
електронні пристрої зберігання, або елек-
тронною поштою.

Суд може прийняти докази, що збері-
гаються на електронних носіях, які мають 
значення для вирішення цивільної справи. 
У разі необхідності суд може призначити 
експертизу електронних доказів або отри-
мати висновок експерта.

Докази, що зберігаються на електро-
нних носіях, можуть включати електронні 
документи, електронні листи та малюнки, 
електронні таблиці та графіки, інформа-
цію в Інтернеті, аудіовізуальні записи та 
іншу інформацію».

Висновок. В результаті запровадження 
стандартів електронних доказів у Цивіль-
ному процесуальному кодексі Республіки 
Узбекистан:

По-перше, буде розширено обсяг фак-
тичної інформації, якою обґрунтовуються 
вимоги та заперечення сторін. Сторони 
зможуть обґрунтовувати свої претензії 
за допомогою квитанцій, документів та 
речей, а також електронного листування, 
Інтернету, SMS, електронних документів, 
ІТ-програм тощо;

По-друге, електронні докази зеконом-
лять час і гроші сторін при поданні елек-
тронних доказів, що не дозволяє сто-
ронам витрачати надто багато часу на 
друк паперових доказів і передачу своєї 
справи до суду;
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По-третє, при надсиланні електронних 
доказів через процедуру електронного 
суду буде зменшено обсяг справ у судах;

По-четверте, запровадження електро-
нних доказів сприятиме вдосконаленню 
електронного судочинства.

Підсумовуючи, можна сказати, що 
запровадження вищевказаних норм до 
Цивільного процесуального кодексу Рес-
публіки Узбекистан сприяло б швидкому, 
легкому та законному вирішенню цивіль-
них справ.
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Moskovchuk D.  Features of electronic evidence in the civil proceedings of the 
Republic of Uzbekistan

The article analyzes and examines electronic evidence in the civil process of the Republic 
of Uzbekistan on the basis of doctrinal provisions, court decisions and legislative acts.

The main legislative provisions of the Republic of Uzbekistan regarding evidence in civil 
proceedings are considered. The conditions and grounds for the admissibility of electronic 
evidence, as well as their features, are determined. The article also analyzes the possibility 
of supplementing the Civil Procedure Code of the Republic of Uzbekistan with an article on 
electronic evidence.

The types of electronic evidence most often used in court, as well as the features of their 
admissibility, were determined and analyzed.

This article discusses the differences between electronic evidence and written material 
evidence, problems of evaluating electronic evidence in civil proceedings, electronic evidence, 
electronic documents, audio and video recordings, instant messages (SMS, MMS), Internet 
and e-mail messages, disks. Issues such as categorization, admissibility of electronic 
evidence and improvement of electronic evidence in the current legislation of Uzbekistan.

Although scientific definitions of the concept of evidence in the civil procedural law of 
Uzbekistan have been developed, conceptual views on the concept of electronic evidence 
and their procedural aspects in the civil procedural law have not been developed, as in some 
Western countries, where under the guise of «electronic evidence», «digital evidence» and 
«computer «computer evidence» uses a new type of information created, transmitted and 
processed with the help of a computer. According to most lawyers in Uzbekistan, computer 
evidence is a separate type of evidence, including electronic evidence. However, according 
to Article 73 of the Civil Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, «written evidence is 
information about circumstances relevant to the case, obtained from documents, business 
and personal correspondence, including by fax, electronic or other communication, or any – 
any other way that can determine the accuracy of the document.» That is, in the civil 
procedural legislation of Uzbekistan, electronic evidence is displayed as written.

Key words: electronic evidence, foreign experience, types of electronic evidence, proof, 
civil process.
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ЩОДО ГЕНЕЗИСУ АМЕРИКАНСЬКОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ

Стаття присвячена дослідженню генезису кримінально права США від витоків англій-
ського загального права до сучасної концепції американського кримінального права 
з урахуванням соціокультурних, релігійних та політичних умов, які впливали на про-
цес її становлення. Встановлено, що римська окупація англійських земель в І-IV сто-
літті зумовила вплив культури та права Рима на суспільство англосаксів. Римське право 
впливало на майбутнє англійського права наступним чином: а) прямо – в період рим-
ського панування на Британському півострові; б) опосередковано – через закони, при-
йняті на основах римського права в V-ХІ ст (перший етап). Вказано, що становлення 
англійського загального права було наступним кроком до генезису американської кри-
мінально-правової доктрини. З першої половини XVII століття почалося формування 
американського права, в основі якого хоча і знаходилося англійське право, але посту-
пово воно зазнало змін, обумовлених суспільними реаліями колоніальних земель (дру-
гий етап). Третій етап знаменував оформлення самостійності американського права з 
проголошенням незалежності Сполучених штатів Америки. З 1776 року вплив англій-
ського права стає мінімальним, а подальший розвиток американської кримінально-пра-
вової доктрини – унікальним. Четвертий етап генезису пов’язаний із Модельним кримі-
нальним кодексом, розробленим Американським інститутом права в якості паттерну для 
кодифікації кримінального законодавства на федеральному та регіональному рівнях. 
Зроблено висновок, що внутрішня політика завжди мала не менший вплив на американ-
ське право, ніж релігія та культура, а, можливо, і значно більший. Вказано, що репре-
сивний концепт американського кримінального права має виражену соціокультурну та 
внутрішньополітичну обумовленість.

Ключові слова: генезис, кримінально-правова доктрина американська криміналь-
но-правова доктрина.

Постановка проблеми. З часів отри-
мання Україною незалежності в науці кри-
мінального права спостерігається тенден-
ція до переосмислення пострадянської 
правової парадигми. Нормативізм посту-
пається своїм провідним місцем у теорії, 
що посилює регулятивний вплив інших, 
ніж нормативно-правові акти, джерел 
права. Підвищується значущість правової 
доктрини, а її дослідження в науці стає 
дедалі актуальнішим.

Незважаючи на значну увагу у вітчиз-
няній науці, проблематика правової док-
трини залишається складною для розв’я-
зання – науковці не в змозі дійти до 
єдиного знаменника в питаннях поняття 
правової доктрини, її співвідношення та 

взаємодії з іншими елементами правової 
реальності, функціонального наванта-
ження в правовій системі тощо. Водночас 
дані проблеми є об’єктивно зумовленими, 
адже активна фаза досліджень правової 
доктрини на сучасному методологічному 
рівні розпочалася не так давно.

Дослідження кримінально-правової 
доктрини США надає можливість отримати 
науковий продукт, який зможе бути без-
посередньо використаний в українській 
теоретичній юриспруденції. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретичною основою є роботи 
науковців, які займалися дослідженням 
загальних питань кримінально-правової 
доктрини, інститутів кримінального права 
США та американського права в цілому, 
зокрема: В.В. Дудченко, О.В. Зайчука, 
О.О. Зозулі, М.В. Кармаліти, О.М. Косте-
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нію, Н.М. Пархоменко та інших. Крім того, 
з проблематикою дослідження правової 
доктрини пов’язані праці таких учених, як 
Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.О. Глушков, 
В.К. Гріщук, Н.О. Гуторова, Т.А. Денисова, 
П.О. Недбайло, С.В.Ківалов, В.О. Котюк, 
Т.В. Кухарук, М.І. Панов, П.М. Рабінович, 
М.М. Марченко, А.П. Заєць, ЛА. Луць, 
Н.М. Оніщенко, H.A. Савінова, О.Ф. Ска-
кун, Є.Л. Стрельцов та інші. 

Вивченню саме кримінально-пра-
вової доктрини присвятили свої праці 
такі українські вчені: ДО. Балоба-
нова, М.М. Дмитрук, О.В. Козаченко, 
A.A. Музика, B.О. Навроцький, В.Я. Тацій, 
П.П. Сердюк, В.О. Туляков, П.Л. Фріс, 
М.І. Хавронюк та інші.

Що стосується вивчення даної пробле-
матики зарубіжними дослідниками, то 
серед них слід назвати таких авторів, як: 
Д. Бішоп, Е. Браун, Г. Векслер, Дж. Дреслер, 
С. Кадіш, У. Маршал, П. Робінсон, О. Скотт, 
У. Ла Фейв, Дж. Флетчер, Л. Шварц та ін. 
Необхідно відзначити масштабні досяг-
нення в сфері кримінального права США, 
які належать A.B. Савченку.

Мета статті є дослідження генезису 
кримінально-правової доктрини США від 
витоків англійського загального права до 
сучасної концепції американського кримі-
нального права з урахуванням соціокуль-
турних, релігійних та політичних умов, які 
впливали на процес її становлення.

Виклад основного матеріалу. Рим-
ська окупація англійських земель в І-IV 
столітті зумовила вплив культури та права 
Рима на суспільство англосаксів. Для 
права Стародавнього Риму характерною 
була виключна роль правової доктрини, 
яка мала науково-практичне походження, 
а її джерелом слугували праці авторитет-
них юристів. У кримінальному праві США 
значення правової доктрини є не меншим, 
хоча в якості її джерела виступає пере-
важно загальне (прецедентне) право. 

Побудова системи кримінального права, 
виключні місце та роль правової доктрини 
в неї свідчать на користь спорідненості 
англоамериканської та давньоримської 
правової традиції в частині практичної 
доктринальності права. З поширенням 
християнства вплив римської культури 
та елементів суспільного буття на землі 

англосаксів лише посилився та зберігся 
навіть після падіння Імперії. 

Римське право впливало на майбутнє 
англійського права наступним чином: 

а) прямо – в період римського пану-
вання на Британському півострові; 

б) опосередковано – через закони, 
прийняті на основах римського права в 
V-ХІ ст. 

Надалі відмінності від права Континен-
тальної Європи лише посилюються. Таким 
чином, першим етапом генезису кримі-
нально-правової доктрини США стає запо-
чаткування традиції загального права на 
землях колишніх римських колоній в Бри-
танії. 

Становлення англійського загального 
права було наступним кроком до генезису 
американської кримінально-правової док-
трини. З першої половини XVII століття 
почалося формування американського 
права, в основі якого хоча і знаходилося 
англійське право, але поступово воно 
зазнало змін, обумовлених суспільними 
реаліями колоніальних земель. 

Історія американської правової кри-
мінально-правової доктрини невід’ємно 
пов’язана з юридичною думкою правни-
ків Великої Британії, адже до середини 
XVIII століття американське право було 
не більше ніж проекцією права країни-до-
мініону, хоча поступово розвивало свої 
відмітні риси. 

В цілому в XVII-XVIII століттях були 
видані праці низки авторитетних англій-
ських юристів, на творчості яких завершу-
ється єдність англійської та американської 
правових доктрин, які будуть остаточно 
роз’єднані з 1776 року, тобто з проголо-
шення незалежності американських коло-
ній. З закінченням війни за незалежність 
почалася побудова нової американської 
держави. Даний процес виявився достат-
ньо тривалим і закінчився значно пізніше, 
ніж з набуттям юридичної сили Конститу-
цією США в 1787 році. 

Становлення єдиної правової системи 
також відбувалося повільно та було пов’я-
зано з необхідністю розв’язувати кон-
цептуальні проблеми. Як відомо, сучасна 
система права США є дворівневою та вклю-
чає у себе федеральну ланку і локальні 
ланки на рівні штатів. Така структура пра-



2022 р., № 2

311

вової системи була обумовлена так званим 
«Великим компромісом», який мав місце 
під час розроблення Конституції США. 

З моменту колонізації Північної Америки 
континент був фактично поділений між 
декількома країнами: Англією, Францією, 
Іспанією, Голландією, пізніше — Мекси-
кою. Згодом Англія витіснила Голландію з 
її територій, у свою чергу США придбали 
західні землі у Франції, відвоювали пів-
денний захід у Іспанії. Але кожна терито-
рія зберегла певні традиції держави-ко-
лонізатора, в тому числі і правові. Так 
право штату Луїзіана (колишньої фран-
цузької колонії) взагалі не є характерним 
для англо-американської правової тради-
ції, адже воно має значно більше спорід-
неності з континентальним європейським 
правом, що найбільше простежується 
у сфері цивілістики. Колишні колонії пішли 
шляхом юридичного конформізму, вибір-
ково зберігши і англійське статутне право. 

Так в 1777 році Джорджія визнала чин-
ним кримінальне статутне та загальне 
право Англії, в  1778 році аналогічне 
рішення було прийнято в  Кароліні. Ще 
раніше, в  1776 році, легіслатура Вірджи-
нії видала ордонанс, відповідно до якого 
дійсним визнавався весь правовий масив 
Англії в частині, створеній раніше четвер-
того року правління англійського короля 
Джеймса І. Аналогічним чином це питання 
було вирішено в Індіані та Іллінойсі. У Вер-
монті рецепція англійського загального 
права носила дещо обмежений характер, 
так як передбачалося застосування лише 
тих прецедентів, які відповідали специфіці 
локальних суспільних відносин та відпо-
відним обставинам справи і при цьому не 
суперечили Конституції. 

В Коннектикуті взагалі не було при-
йнято жодної норми (до речі вона таки 
була прийнята лише 40 років потому), 
яка би регламентувала можливість засто-
сування англійського загального права, 
тому воно продовжувало бути чинним 
де-факто. Відповідно до  судового преце-
денту, створеного Вірджинським судом, 
заборонялося цитування в  судовій прак-
тиці рішень англійських судів, винесе-
них після проголошення незалежності 
та створення США. Така точка зору була 
підтримана Верховним Судом Нью-Гемп-

шира, знайшла своє відображення в ста-
тутах Пенсильванії, Нью-Джерсі, Кентуккі. 
Рецепція англійського права штатами США 
означала також прийняття англійської 
кримінально-правової доктрини, адже 
достатньо згадати популярність «Комен-
тарів» Уїльяма Блекстона. 

Юридична спадщина, що залишилася 
від англійського права, була трикомпо-
нентною і до неї входили: а) судові пре-
цеденти; б) статутне законодавство; 
в) праці вчених. Як ми вже побачили, усі 
ці елементи були прийняті американським 
правом. Альтернативного шляху його 
розвитку просто не було і не могло бути, 
адже на  території колишніх англійських 
колоній існував юридичний монізм — сис-
темотворчі ідеї англійського права сприй-
малися як абсолютні істини. Прийняте 
в деяких штатах в 1790-1830-ті роки 
кримінальне  законодавство відрізня-
лося незадовільними характеристиками. 
Зазвичай воно являло собою зібрання 
актів кримінально-правового характеру, 
які не мали між собою необхідного систем-
ного зв’язку. 

Такий результат був цілком перед-
бачуваним: по-перше, американське 
право успадкувало хаотичність та без-
системність англійського права, по-друге, 
перші американські статути розроблялися 
нашвидкуруч за умов відсутності необхід-
ного досвіду та теоретичного підґрунтя. 
По-третє, чимало кримінально-проти-
правних діянь залишалися «злочинами 
по загальному праву», тому вони не вра-
ховувалися в  процесі систематизації. 
В  підсумку, законодавство залишалося 
недоступним для пересічних громадян, які 
були не в змозі самостійно розібратися з 
його положеннями навіть в питаннях про-
типравності та караності поведінки. 

Необхідність створення більш ефектив-
ного кодифікованого законодавства була 
очевидною, втім це завдання виявилася 
непростим. Перша відома спроба кодифі-
кації (в сенсі розробки проекту повноцін-
ного кримінального кодексу) пов’язується 
з ім’ям Едварда Лівінгстона. В 1826 році 
він завершив працювати над своїми при-
мірниками Федерального кримінального 
кодексу та Кримінального кодексу Луї-
зіани. Його напрацювання були передо-
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вими для  того часу та відтворювали пере-
дові ідеї, виказані в творах Беккаріа та 
Бентама. Проекти Лівінгстона складалися 
з чотирьох книг: «Про злочини та пока-
рання», «Про процедуру», «Про докази та 
свідчення», «Про виправлення та тюремну 
дисципліну». Як зараз можемо побачити, 
концептуальний погляд автора був достат-
ньо вузьким: до підґрунтя матеріального 
кримінального права він відносив лише 
злочинне діяння. Втім проект кодифікації 
Лівінгстона так і  залишився лише набут-
ком історії і не отримав реалізації в  амери-
канському законодавстві. Іншою відомою 
кодифікацією, розробленою на доктри-
нальних засадах, став проект Криміналь-
ного кодексу штату Нью-Йорк, автором 
якого був Девід Філд. Завдяки отрима-
ному на практиці досвіду, Філд намагався 
максимально задовольнити потреби пра-
возастосування: Кодекс значно звужував 
регулятивну сферу загального права.

Важливим є той факт, що проект Філда 
таки був схвалений легіслатурою штату 
Нью-Йорк та вступив у силу в 1881 році. 
На прикладі даного Кодексу можна про-
стежити важливу тенденцію американ-
ського права — конкуренцію загального 
права з системними кодифікаціями, що 
безпосередньо вплинуло на  стан право-
вої, в тому числі і кримінально-правової 
доктрини. В цілому ж кодекс Філда був 
для свого часу новаторським, але в силу 
об’єктивних причин не привносив рево-
люційних змін у законодавство. І надалі 
американські кримінальні кодекси XIX 
століття відрізнялися казуальністю, 
еклектичністю та безсистемністю та чітко 
віддзеркалювали усі недоліки англійської 
юридичної спадщини. Проте неможна 
обійти стороною процес поступового, але 
суттєвого зменшення значення судових 
прецедентів у порівнянні з англійським 
правом, що було зумовлено саме началом 
процесу кодифікації в США. 

Починаючи з XIX століття в  праві США 
спостерігається тенденція до  зменшення 
частки злочинів за загальним правом 
та поступової повної регламентації кри-
мінально-правових заборон у законо-
давстві. Сучасна ситуація, що склалася 
у сфері застосування американського 
загального права, є неоднозначною. 

В більшості штатів існують заборони при-
тягувати до відповідальності за вчинення 
злочинів за загальним правом — чи безпо-
середньо в статутному законодавстві, або 
ж такі заборони носять судовий характер. 
Як правило, злочини за загальним правом 
були включені до складу законодавства 
під час його систематизацій. Але залиша-
ється питання наявності у  суддів права 
створювати нові склади злочинів. 

Виявляється, що кримінальне право 
деяких зі штатів дозволяє чи не забороняє 
судову правотворчість в даному контексті. 
Як влучно зауважує І. Козочкін, «якщо 
навіть в якому-небудь штаті злочини 
за загальним правом скасовані, то цей 
факт ще не означає, що загальне право 
не є джерелом кримінального права, при 
цьому дуже важливим». Може бути наве-
дено чимало прикладів законодавчих про-
галин, які були оставлені або ж навмисно, 
або ж виявлені та використані судовою 
практикою. 

Так Кримінальний кодекс штату Віс-
консін прямо визначає статус загального 
права, яке може застосовуватися в усіх 
випадках, коли не суперечить положен-
ням статутного законодавства. Крім визна-
чення ознак злочинної поведінки загальне 
право продовжує цілком регламентувати 
низку найважливіших інститутів кримі-
нального права. Влучно наводить історич-
ний приклад І. Козочкін: «Щоб не потра-
пити на лаву підсудних, пересічна особа 
має знати не лише кримінальні закони, 
а ще й загальне право, а ще краще, як не 
без іронії відзначається в одному ранньому 
рішенні суду в штаті Нью-Джерсі — носити 
з собою кишенькове видання Блекстона». 

Як ми бачимо, значна частина амери-
канського права знаходиться далеко поза 
межами законодавства. Правову систему 
США можна наводити в  якості класичного 
прикладу розмежування понять права та 
законодавства при критиці нормативізму. 
Право завжди є ширшим за змістом за 
рахунок саме правової доктрини, і в аме-
риканському праві її частка є величезною. 
Як ми зможемо побачити далі, специфіка 
загального права обумовлює дуалізм док-
трини: вона має дві форми прояву, одна з 
яких знаходить своє відображення в кон-
цептуальних наукових працях, інша ж ціл-
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ком засновується на судовій практиці. При 
цьому «судова правова доктрина» має 
два рівні, так як вона впливає на гене-
ральну правову доктрину держави, тобто 
в значному ступені визначає її, а також 
реалізується на рівні регламентації пев-
них правових інститутів. Протягом XX сто-
ліття проблема кодифікації кримінального 
законодавства в США не втрачала акту-
альності. 

Американськими правниками неоднора-
зово піднімалося питання про необхідність 
уніфікації законодавства. Якщо ситуація 
на рівні штатів залишалася цілком зро-
зумілою, але невтішною, то федеральне 
законодавство, яке має бути єдиним та 
універсальним, знаходилося в нелогічно 
асистемному вигляді. Раціональним варі-
антом впорядкування юридичного хаосу 
вважалося створення єдиної загальноаме-
риканської моделі кримінального кодексу, 
який був би прийнятий за основу законо-
давства легіслатурами штатів. Вироблення 
Модельного кримінального кодексу (Model 
Penal Code — англ.) проводилося Амери-
канським інститутом права з початку 30-х 
років минулого століття. 

Роботу значним чином загальмували 
тогочасні суспільно-політичні та еконо-
мічні проблеми, в  результаті активна 
фаза дослідницьких робіт прийшлася 
на другу половину 1950-х років. Вида-
ний в 1962 році офіційний текст кодексу 
висвітлював інноваційний підхід по аме-
риканського права. Нарешті Кодекс був 
системно структурований і складався з 
чотирьох частин, втім традиційно лише дві 
з них були присвячені матеріальному кри-
мінальному праву, інші — регламентували 
процесуальні аспекти. Модельний кримі-
нальний кодекс реалізував новий погляд 
на кримінально-правові інститути. Так, 
революційних перетворень зазнала теорія 
вини, яка була повністю переглянута та 
стала значно ближчою до «континенталь-
ної моделі». 

Можна ґрунтовно стверджувати, що 
вихід у світ Модельного кримінального 
кодексу спричинив доктринальну рево-
люцію в кримінальному праві Сполучених 
Штатів Америки. До речі, Кодекс посягав 
на традиційні «сфери інтересів» амери-
канської кримінально-правової доктрини, 

а саме — на загальне право шляхом суттє-
вого звуження сфери його застосування. 
Так, ті ж самі питання вини в криміналь-
ному праві традиційно регулювалися 
загальним правом, при цьому різноманіття 
форм вини було просто вражаючим: їх 
можна було налічити не менш ніж п’ятнад-
цять, і  навіть в  судових рішеннях складно 
було прослідкувати, в  чому проявлялися 
відмінності між ними. Структура Модель-
ного кримінального кодексу також була 
цілком інноваційною, адже вона не мала 
прикладів у  попередньому законодавстві. 

Фактично Кодекс розв’язував цілих 
три складних питання американського 
кримінального права: 1) забезпечував 
системність законодавства та консолі-
дацію його в єдиному кодифікованому 
нормативному акті; 2) зменшував сферу 
застосування загального права; 3) спро-
щував доступ до законодавства для пере-
січних осіб, усував колізії, які неминуче 
мали місце з огляду на плюралізм феде-
рального законодавства, законодавства 
штатів та загального права. В цілому 
ж, Кодекс мав привести американське 
законодавство до  єдиного знаменника, 
тобто уніфікувати його на  території дер-
жави. Вплив Модельного кримінального 
кодексу на сучасне американське зако-
нодавство складно переоцінити. Про-
тягом 1962-1985 років нові кримінальні 
кодекси були прийняті в  тридцяти чоти-
рьох штатах. Ще вісім штатів не отримали 
нові кодекси в результаті саботажу з боку 
легіслатур, які загальмували розгляд та 
прийняття проектів з різних причин. Втім, 
реальність дещо відрізнялася від споді-
вань співробітників Американського інсти-
туту права, адже правила новації Кодексу 
«втілювалися у  життя» частково, так як 
жодна з легіслатур не прийняла Модель-
ний кодекс в цілому — він використову-
вався як основа для розробки власних 
проектів кримінальних кодексів. 

Як правило, використовувалися прин-
ципи кримінальної відповідальності, 
викладені в Кодексі, та визначення пев-
них складів злочинів. Федеральне ж зако-
нодавство залишилося без змін взагалі, 
хоча Модельний кримінальний кодекс був 
в першу чергу зорієнтований на реформу 
загальнодержавної ланки кримінального 
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законодавства, так як кожний зі штатів 
прийняв свій власний варіант кодексу, які 
в порівнянні між собою мають не надто 
багато спільних рис. Напевно, відмова 
штатів цілковито замінити своє законодав-
ство Модельним кримінальним кодексом 
багато в чому була продиктована і ідея 
американського федералізму, відповідно 
до якої, кожний зі штатів намагається збе-
рігати свою ідентичність, а право, безпе-
речно, є одним з елементів ідентичності. 
Також мали місце і суто утилітарні мірку-
вання, адже цілковита заміна криміналь-
ного права (не лише законодавства, до 
речі) вимагала реформування системи 
правосуддя, пенітенціарної системи, пра-
воохоронних органів, юридичної освіти 
тощо. Такі зміни були надто незручними 
для всієї корпорації юристів, тому май-
бутнє Модельного кримінального кодексу 
було вирішено заздалегідь.

Розвиток американського права в 
період від початку колонізації до прого-
лошення незалежності США характери-
зувався значним впливом релігії, а сама 
релігійність переселенців була зумовлена, 
переважно, складнощами життя на нових 
територіях. Налагодження суспільного 
побуту призвело до секуляризації суспіль-
ства, що демонструється положеннями 
Білю про права, в якому було законодавчо 
закріплено відокремлення церкви від дер-
жави. 

Культурне питання є надто складним в 
дискурсі реалій американського суспіль-
ства. Плюралізм культурних традицій при-
звів до унеможливлення виокремлення 
загально американської культури як такої. 
Такі відмінності найбільше проявляються 
між законодавчими системами штатів 
«початкової колонізації» та штатів, ство-
рених значно пізніше, — в другій поло-
вині позаминулого століття. Географічне 
положення, особливості способу виробни-
цтва, характеристики суспільних відносин 
сильно вплинули на системи криміналь-
ного законодавства штатів. Результатом 
стало більш суворе та репресивне законо-
давство центральних та західних земель, 
у підсумку – ставлення до питання смерт-
ної кари та її призначення та ін. 

Внутрішня політика завжди мала не мен-
ший вплив на американське право, ніж 
релігія та культура, а, можливо, і значно 
більший. Функціонування в державі двох 
політичних партій, які постійно змагаються 
між собою за владу, часто призводить до вті-
лення у життя неочікуваних ідей. Зумовлю-
ється цей факт політичним популізмом під 
гаслами боротьби зі злочинністю. В резуль-
таті політика зумовила «спіраль посилення 
репресії» – мертвий кут, який ускладнює 
зниження ступеня репресивності законо-
давства, адже кожна із політичних партій 
при владі намагається отримати схвальну 
оцінку виборців, а тому має догоджати їхнім 
бажанням. Враховуючи зазначене репре-
сивний концепт американського криміналь-
ного права має виражену соціокультурну та 
внутрішньополітичну обумовленість.

Висновки і пропозиції. Римська оку-
пація англійських земель в І-IV столітті 
зумовила вплив культури та права Рима 
на суспільство англосаксів. Римське право 
впливало на майбутнє англійського права 
наступним чином: а) прямо – в період 
римського панування на Британському 
півострові; б) опосередковано – через 
закони, прийняті на основах римського 
права в V-ХІ ст (перший етап). Станов-
лення англійського загального права було 
наступним кроком до генезису амери-
канської кримінально-правової доктрини. 
З першої половини XVII століття поча-
лося формування американського права, 
в основі якого хоча і знаходилося англій-
ське право, але поступово воно зазнало 
змін, обумовлених суспільними реаліями 
колоніальних земель (другий етап). Третій 
етап знаменував оформлення самостій-
ності американського права з проголо-
шенням незалежності Сполучених штатів 
Америки. З 1776 року вплив англійського 
права стає мінімальним, а подальший роз-
виток американської кримінально-пра-
вової доктрини – унікальним. Четвертий 
етап генезису пов’язаний із Модельним 
кримінальним кодексом, розробленим 
Американським інститутом права в якості 
паттерну для кодифікації кримінального 
законодавства на федеральному та регіо-
нальному рівнях. 



2022 р., № 2

315

Polianskyi Ye. On the genesis of American criminal law doctrine
The article deals with the genesis of criminal law of the United States of America since 

origins of English common law to modern concept of American criminal law taking into 
account the socio-cultural, religious and political conditions that influenced the process of 
its formation. It is found that Roman occupation of English lands in the 1st – 4th centuries 
determined the influence of the culture and law of Rome on the society of the Anglo-Saxons. 
Roman law influenced the future of English law in the following ways: a) directly – during 
the period of Roman rule on the British islands; b) indirectly – through laws adopted on the 
basis of Roman law in the 5th-11th centuries (first stage). It is indicated that the formation 
of English common law was the next step towards the genesis of the American criminal 
law doctrine. From the first half of the 17th century, the formation of American law began, 
which, although it was based on English law, gradually underwent changes due to the social 
realities of the colonial lands (second stage). The third stage marked the formalization of 
the independence of American law with the declaration of the independence of the USA. 
Since 1776, the influence of English law has become minimal, and the further development 
of the American criminal law doctrine is unique. The fourth stage of genesis is related to the 
Model Penal Code developed by the American Law Institute as a pattern for the codification 
of criminal law at both the federal and regional levels. It is concluded that domestic politics 
has always had as much, if not more, influence on American law than religion and culture. 
It is concluded that domestic politics has always had no less influence on American law than 
religion and culture, and perhaps much more. It is indicated that the repressive concept of 
American criminal law has a pronounced socio-cultural and domestic political conditionality.

Key words: genesis, criminal law doctrine, American criminal law doctrine.
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ У ПРАКТИЦІ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Контроль конституційності – це сукупність правових засобів, призначених для пере-
вірки відповідності між актами, виданими суб’єктами влади, і Конституції, анулювання 
їх, якщо вони порушують конституційні принципи. Іншими словами, конституційний 
контроль – це сукупність правових засобів, за допомогою яких забезпечується вико-
нання конституційних норм, здійснюється процедура перевірки актів влади, у тому числі 
норм загального характеру, а в разі суперечності Конституції – визнання неконститу-
ційними норм нижчого рівня, прийнятих не відповідно до них. Основою цього контролю 
є дотримання принципу конституційного верховенства. 

Контроль конституційності є темою, яка має велике значення у вивченні не лише 
конституційного права, але й інших галузей права. Щоб зрозуміти механізм контролю 
необхідно дізнатися, на які норми цей механізм впливатиме. Загалом можна сказати, 
що первинні норми, незалежно від того, які з них ґрунтуються на самій Конституції, є 
нормативними засобами, що підлягають такому контролю. 

Основними вимогами судового контролю є жорстка конституція (процес внесення 
змін складніший, ніж у звичайному законі) і передача контролю вищому органу. Таким 
чином, контроль (аналіз вертикальної сумісності) випливає з жорсткості та верховен-
ства Конституції, що передбачає поняття нормативного масштабування, де Конституція 
займає вершину піраміди, будучи основою чинності всіх інших норм.

Здійснення конституційного контролю можливе лише за умови наявності конститу-
ції як такої, водночас норми конституції повинні бути формально визначеними та мати 
вищу юридичну силу порівняно з нормами усіх інших актів.

Головним об’єктом конституційного контролю є Конституція, а єдиним завданням 
Конституційного Суду України – гарантування верховенства Конституції України як 
Основного Закону держави на всій території України.

Конституційний Суд України як орган, що здійснює цей контроль гарантує верхо-
венство Конституції України та забезпечує конституційну законність на основі прин-
ципу верховенства права, що є важливим для формування нормативно-правової основи 
сучасних перетворень у державі та суспільстві.

Ключові слова: компетенція суду, конституційний контроль, Конституційний Суд 
України, попередній контроль, подальший контроль.

Постановка проблеми. Соціаль-
но-політичні зміни в українському суспіль-
стві, становлення його демократичних 
засад потребують якісного та своєчас-
ного нормативного врегулювання. Судо-

вий конституційний контроль покликаний 
забезпечити верховенство Конституцій 
України над іншими правовими актами, 
сприяє їх удосконаленню. Конституцій-
ний контроль характеризується як засіб 
забезпечення стабільності в суспільстві. 
Тому його дослідження видається доціль-
ним та своєчасним.
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Ступінь дослідження. Питання кон-
ституційного контролю досліджувалось в 
працях Ю. Барабаша, Д. Бєлова, Ю. Бисаги, 
В. Бойка, М. Костицького, М. Погорець-
кого, Б. Пошви, П. Рабіновича, Ю. Тодики, 
С. Шевчука, О. Щербанюк та інші.

Метою дослідження є отримання 
нових знань в сфері конституційного 
контролю на підставі практики Конститу-
ційного Суду України.

Виклад основного матеріалу. Кон-
троль конституційності означає перевірку 
відповідності (сумісності) закону чи нор-
мативного акту Конституції України. У док-
трині конситуційного права розрізняють 
превентивний (той, що здійснюється під 
час законодавчого процесу формування 
нормативного акту і до того, як законо-
проект увійде в систему законодавства) 
або репресивний контроль, який здійсню-
ватиметься щодо закону, а не щодо зако-
нопроекту, після завершення законодав-
чого процесу.

Здійснення конституційного контролю 
можливе лише за умови наявності консти-
туції як такої, водночас норми конститу-
ції повинні бути формально визначеними 
та мати вищу юридичну силу порівняно з 
нормами усіх інших актів. У разі, якщо в 
країні діє неписана або змішана за фор-
мою конституція, то конституційний кон-
троль здійснюватися не може. Такий самий 
висновок справедливий і щодо «гнучких» 
конституцій, оскільки неможливо зіста-
вити ухвалювані акти зі вже чинними 
парламентськими актами або актом, що 
має назву конституції, але змінюється за 
такою самою процедурою, як і інші акти 
парламенту [5, с. 17-18]. Конституційний 
контроль, будучи специфічною функцією 
забезпечення верховенства конституції 
як основного закону держави, не може 
бути основною функцією органів, наді-
лених повноваженнями щодо прийняття 
правових актів. Тому повноваження щодо 
забезпечення відповідності конститу-
ції нормативних актів не можна довіряти 
парламенту. У країнах, де конституційний 
статус глави держави поєднаний зі стату-
сом глави виконавчої влади, функцію кон-
ституційного контролю іноді покладають 
на нього, але тільки у сфері контролю над 
актами органів виконавчої влади.

У літературі судовий конституційний 
контроль пропонують визначати як діяль-
ність компетентних судових та/або спе-
ціалізованих судових органів щодо пере-
вірки, оцінки, визначення відповідності 
законів, інших нормативно-правових актів 
Конституції і вирішення питання про їх 
застосування або щодо їх конституцій-
ності, яка здійснюється у формі судочин-
ства і спрямована на забезпечення пра-
вової охорони Конституції, встановлених 
нею основ конституційного ладу, прав і 
свобод людини і громадянина, конститу-
ційної законності [4, с. 183].

У сучасному розумінні конституційний 
контроль було конституйовано у США на 
межі ХVІІІ-ХІХ століть низкою судових 
прецедентів. Визначальною у цьому зна-
ченні стала справа «Марбері проти Медіс-
она» (Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 
137), розглянута у 1803 році Верховним 
судом США під головуванням судді Дж. 
Маршалла, хоча потрібно зазначити, що 
федеральні суди і суди штатів приймали 
рішення щодо неконституційності окремих 
законів штатів і раніше [5, с.19].

Конституційний Суд України вже дослі-
джував питання конституційного контр-
олю – як передувального (а priori), так і 
подальшого (а posteriori) – щодо консти-
туційних поправок (рішення від 9 червня 
1998 року № 8-рп/98, від 26 червня 
2008 року № 13-рп/2008, від 30 вересня 
2010 року № 20-рп/2010; Ухвала від 
5 лютого 2008 року № 6-у/2008).

Здійснюючи превентивний конституцій-
ний контроль щодо відповідності вимогам 
статей 157 і 158 Конституції України зако-
нопроектів про внесення змін до Консти-
туції України, Конституційний Суд Укра-
їни не обмежує повноважень Верховної 
Ради України вносити зміни до Основного 
Закону, а лише забезпечує конституцій-
ність їх реалізації Верховною Радою Укра-
їни, що є однією з основних гарантій ста-
більності Конституції України [2].

Розбіжності між видами конституцій-
ного контролю полягають також у різних 
формах актів, які приймаються Консти-
туційним Судом України за результатами 
конституційного провадження: резуль-
тати конституційного контролю, передба-
ченого статтею 150 Конституції України, 
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мають форму рішення, а превентивного 
контролю, передбаченого статтею 159 
Конституції України, – форму висновку 
Конституційного Суду України. Незважа-
ючи на відмінності за формою, рішення і 
висновки Конституційного Суду України є 
обов’язковими до виконання. Це випли-
ває з частини третьої статті 124 Консти-
туції України, відповідно до якої судочин-
ство здійснюється Конституційним Судом 
України та судами загальної юрисдикції, а 
також з частини п’ятої цієї статті, згідно 
з якою всі судові рішення, незалежно від 
їх конкретних форм, що ухвалюються 
судами іменем України, є обов’язковими 
до виконання на всій території України. 
Отже, прийняття судового рішення у формі 
висновку Конституційного Суду України є 
обов’язковим до виконання [2].

Саме так вирішено це питання в Законі 
України «Про Конституційний Суд Укра-
їни», в якому закріплено положення, що 
рішення і висновки Конституційного Суду 
України рівною мірою є обов’язковими 
до виконання (стаття 69). Висновок Кон-
ституційного Суду України матиме зна-
чення гарантії додержання встановленого 
порядку внесення змін до Конституції 
України та стабільності Конституції Укра-
їни тільки за умови його обов’язковості 
для Верховної Ради України[2]. Недодер-
жання цієї умови Верховною Радою Укра-
їни є порушенням принципу здійснення 
державної влади в Україні на засадах 
її поділу на законодавчу, виконавчу та 
судову (стаття 6 Конституції України).

Конституція України не містить засте-
режень щодо можливості здійснення Кон-
ституційним Судом України подальшого 
(a posteriori) конституційного контролю 
щодо закону про внесення змін до Консти-
туції України як конституційної поправки 
після його ухвалення Верховною Радою 
України. Конституційному Суду Укра-
їни належить здійснювати подальший (a 
posteriori) конституційний контроль щодо 
конституційних поправок після набрання 
ними чинності, оскільки відсутність судо-
вого контролю за процедурою розгляду та 
ухвалення відповідних законів може мати 
наслідком обмеження чи скасування прав 
і свобод людини і громадянина, ліквідацію 
незалежності чи порушення територіаль-

ної цілісності або зміну конституційного 
ладу у спосіб, не передбачений Консти-
туцією України. Дотримання встановле-
ної Конституцією України процедури роз-
гляду, ухвалення та набрання чинності 
законами, що як конституційні поправки 
є актами конституцієдавця, є неодмінною 
умовою легітимності установчої влади 
народу. Як випливає зі статті 157 Кон-
ституції України, установча влада експлі-
цитно обмежила себе тим, що не дозво-
лила змінювати ті приписи Конституції 
України, що захищають «права і свободи 
людини і громадянина», «незалежність» і 
«територіальну цілісність» [3].

Конституційний Суд України, визначаючи 
ту чи іншу норму неконституційною, поз-
бавляє її юридичної сили, тобто скасовує її. 
Отже, можна зробити висновок, що відпо-
відні рішення органу конституційної юрис-
дикції мають певні властивості нормативних 
актів, що встановлюють, змінюють або ска-
совують правові норми [1, с. 71]. У даному 
випадку Конституційний Суд уже виступає 
не як «квазісуд», а «квазіправотворець». 
У цьому сенсі конституційне правосуддя є 
засобом (фактором) конституційного роз-
витку та конституційних перетворень.

Висновки. Конституційний контроль 
є одним із елементів, які об’єднують і 
визначають верховенство права та демо-
кратичну державу. Основним об’єктом 
конституційного контролю є Конституція 
України. Конституційний Суд України як 
орган, що здійснює такий контроль гаран-
тує верховенство Конституції України та 
забезпечує конституційну законність на 
основі принципу верховенства права, що 
є вкрай необхідним для формування нор-
мативно-правової основи сучасних пере-
творень у державі та суспільстві.
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Huralenko N., Hordieiev V. Constitutional control in the practice of the 
constitutional court of Ukraine

Control of constitutionality is a set of legal means designed to check compliance between 
acts issued by subjects of power and the Constitution, annulling them if they violate 
constitutional principles. In other words, constitutional control is a set of legal means by 
which the implementation of constitutional norms is ensured, the procedure for checking 
government acts, including norms of a general nature, is carried out, and in the event of 
a contradiction with the Constitution, lower-level norms, adopted not in accordance with 
them, are recognized as invalid. The basis of this control is compliance with the principle of 
constitutional supremacy.

The control of constitutionality is a topic that is of great importance in the study of not only 
constitutional law, but also other branches of law. In order to understand the mechanism of 
control, in turn, it is necessary to ask what norms this mechanism will affect. In general, it 
can be said that primary norms, regardless of which of them are based on the Constitution 
itself, are normative means subject to such control.

The main requirements of judicial control are a rigid constitution (the process of making 
changes is more complicated than in ordinary law) and the transfer of control to a higher 
authority. Thus, control (analysis of vertical compatibility) derives from the rigidity and 
supremacy of the Constitution, which implies the concept of normative scaling, where the 
Constitution occupies the top of the pyramid, being the basis of validity of all other norms.

Implementation of constitutional control is possible only if there is a constitution as such, 
and the norms of the constitution must be formally defined and have a higher legal force 
compared to the norms of all other acts.

The main object of constitutional control is the Constitution, and the only task of the 
Constitutional Court of Ukraine is to guarantee the supremacy of the Constitution of Ukraine 
as the Basic Law of the state throughout the territory of Ukraine.

The Constitutional Court of Ukraine, as a body exercising this control, guarantees the 
supremacy of the Constitution of Ukraine and ensures constitutional legality based on the 
principle of the rule of law, which is important for the formation of the regulatory and legal 
basis for modern transformations in the state and society.

Key words: court competence, constitutional control, Constitutional Court of Ukraine, 
preliminary control, subsequent control.
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ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ СУДІВ 
ПО УСУНЕННЮ ПРОГАЛИН У ЗАКОНОДАВСТВІ 
(АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

Конституційні суди часто розглядають подання щодо законодавчих прогалин у зако-
нодавстві. Усвідомлюючи цю реальність, питання законодавчих упущень у конституцій-
ній юриспруденції стало основою XIV Конгресу Конференції європейських конституцій-
них судів. Звернення є актом, за допомогою якого Конституційний Суд, не замінюючи 
законодавчого органу, здійснюється у ролі «пасивного законодавця», який наполягає 
на існуючих прогалинах або недоліках у чинному законодавстві через невиконання 
положень Конституції або необхідність внесення змін до правові норми, які були об’єк-
том контролю на конституційність. Таким чином, конституційні суди не перевіряє кон-
ституційність деяких законодавчих прогалин, а може лише сформулювати звернення до 
парламенту, в якому повідомити про наявність деяких законодавчих прогалин, виявле-
них у контексті контроль за конституційністю нормативного акта. Законодавчий вакуум 
виникає, коли законодавство не має бажаного та необхідного регулювання для роз-
витку суспільних відносин у певній сфері існування громади або коли правова норма, 
яка регулює основні цінності, закріплені в Конституції, скасовується без заміни іншою 
правовою нормою з тією ж метою. У першій випадку конституційні суди не може втруча-
тися для усунення законодавчого вакууму, оскільки об’єктом конституційного контролю 
є норми позитивного права, іншими словами, чинні закони, а не бажане, але неісну-
юче законодавство. Завдання і компетенція усунення законодавчого вакууму в даному 
випадку покладається на політичні чинники і, насамперед, на парламент. Законода-
вчі недоліки можна виправити лише законодавчо. Конституційний Суд має можливість 
втрутитися, за повідомленням, і з’ясувати шляхом роз’яснювального рішення, «якою 
мірою» відповідний текст є неконституційним.

Ключові слова: повноваження, конституційні суди, судові рішення, прогалини у праві.

Постановка проблеми. Конституційні 
суди не мають компетенції контролювати 
законодавчі упущення або нормативні 
неузгодженості між різними законами або 
в межах одного закону. У той же час, кон-
ституційні суди має можливість втрути-
тися, за повідомленням, і з’ясувати шля-
хом роз’яснювального рішення, «якою 
мірою» відповідний текст є неконституцій-
ним. У цих випадках підконтрольний текст 
закону не вилучається із законодавства, 
а застосовується в розумінні, встановле-
ному Конституційним Судом. Однак розу-
міється, що і в цьому випадку для повної 
ясності бажано, щоб парламент втрутився, 
змінивши закон

Ступінь дослідження. В науці консти-
туційного права дослідженням питанням 
прогалин у праві досліджувалось в пра-
цях О. Зайчук, Н. Оніщенко, Т. Тарахо-
нич, О. Тарнопольська. Емпіричною базою 
виступили судові рішення Конституцій-
ного Суду України та Румунії.

Метою статті є дослідження судового 
практики Конституційного Суду України та 
Румунії на предмет дослідження прогалин 
у законодавстві.

Виклад основного матеріалу. Сучас-
ній українській доктрині притаманні різні 
підходи до визначення поняття «прогалина 
в праві». Варто виділити два основні під-
ходи до визначення суті прогалини в праві. 
Зокрема, перший підхід характеризується 
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тим, що дослідники визначають прогалину 
в праві як «відсутність норм права (або 
їхніх частин), що регулюють конкретні 
суспільні відносини у тому разі, якщо воно 
підлягає сфері правого регулювання» 
(О. Зайчук, Н. Оніщенко). Для позначення 
терміну «прогалина» використовуються 
такі визначення як «незаповнене місце», 
«пропуск в друкованому тексті», «упу-
щення», «недолік». Також висловлюється 
думка стосовно того, що про прогалини в 
праві можна говорити переважно в пере-
носному значенні, як про одну із недоско-
налостей права, відсутності в ньому того, 
що повинно бути його необхідним компо-
нентом [3, с. 1]. Інший підхід до розуміння 
суті прогалин у праві пов’язаний з ширшим 
трактуванням сфери відносин, які підля-
гають правовому регулюванню. Зокрема, 
прогалиною в праві є повна або часткова 
відсутність у чинному законодавстві необ-
хідних юридичних норм (Т. Тарахонич, 
О. Тарнопольська).

У цій статті пропоную проаналізувати, 
чи може можливе прогалина у законодав-
стві підлягати контролю на конституцій-
ність. Якщо так, ми відтворимо особливості 
контролю за конституційністю законодав-
чих прогалиин, використовуючи нещо-
давню судову практику Конституційного 
Суду Румунії та України.

Почнемо з того, що у 2010 р. потенцій-
ний незалежний кандидат на часткових 
парламентських виборах оскаржив (шля-
хом виключення неконституційності) у 
Конституційному суді Румунії положення 
ст. 48 абз. (17) із Закону № 35/2008 про 
вибори Палати депутатів і Сенату, а також 
про внесення змін і доповнень до Закону 
№. 67/2004 щодо виборів органів місцевої 
публічної адміністрації, Закону про місцеву 
публічну адміністрацію №. 215/2001 та 
Закон № 393/2004 щодо Статуту місцевих 
виборних посадових осіб, згідно з яким: 
«Тільки політичні партії та організації гро-
мадян, які належать до національних мен-
шин, які на загальних виборах досягли 
виборчого бар’єру, передбаченого цією 
назвою, індивідуально або у політичному 
чи виборчому союзі, можуть брати участь 
у часткових виборах. Автор виключення 
неконституційності посилався на те, що 
згаданий законодавчий текст скасовує 

право бути обраним, регламентоване 
ст. 37 Конституції Румунії, шляхом усу-
нення незалежних кандидатів із гонки на 
часткових парламентських виборах. Він 
також зазначив, що закономірно перед-
бачати певні умови обмежувального 
характеру для конкретної реалізації цього 
права, але це суперечить Основному 
закону та міжнародним правовим актам у 
цьому питанні, оскільки певна категорія 
кандидатів, прийняті на загальних вибо-
рах, бути юридично виключеними зі стадії 
часткових виборів із самого початку.

Рішенням № 503 від 20 квітня 2010 року 
Конституційний суд Румунії встановив, 
що критикований текст закону «прямо не 
передбачає усунення незалежних канди-
датів з часткових парламентських вибо-
рів, але це випливає саме з формули 
«лише партії... і організації...» , обмежу-
вально-імперативної редакції, що логічно 
виключає будь-яке інше тлумачення. 
Навіть якщо воно має форму законодав-
чого упущення, повідомлений недолік 
неконституційності не можна ігнорувати, 
оскільки саме таке упущення породжує, 
eo ipso, порушення конституційного права 
бути обраним. Проте Конституційний 
Суд, згідно зі ст. 142 Основного Закону, 
є гарантом верховенства Конституції, що 
передбачає, серед іншого, відповідність 
усіх законів Конституції, контроль за кон-
ституційністю законів. Підсумовуючи, 
закон про вибори може визначати умови, 
за яких особа може балотуватися як неза-
лежний (створення фінансової застави, 
певної кількості прихильників), але він 
ні за яких обставин не може вилучити з 
виборчого процесу, у випадку часткових 
виборів, висування особи як незалежної, 
не порушуючи тим самим основне кон-
ституційне право, закріплене в ст. 37 – 
«Право бути обраним» [1].

Конституційний суд Румунії визнав 
виняток неконституційним і встановив, 
що положення ст. 48 абз. (17) із Закону 
№ 35/2008 є неконституційними. Таким 
чином, вищезазначене рішення є основою 
для контролю конституційності законо-
давчих прогалин у Румунії.

Конституційний суд Румунії підтвер-
див свою позицію в Рішенні №. 107 від 
27 лютого 2014 року [2], в якій встановив, 
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що положення ст. 10 абз. (1) з надзвичай-
ного розпорядження уряду №. 24/2008 
щодо доступу до власної справи та розвін-
чання Безпеки (згідно з якою «Записки та 
довідки, видані Радою Національної ради 
з вивчення архівів безпеки, передаються 
перевіреним особам, а також особи, які 
звернулися з проханням про перевірку, 
у разі перевірки за запитом, рекомендо-
ваним листом із підтвердженням отри-
мання»), оскільки вони складаються, ство-
рюють труднощі з точки зору тлумачення 
та застосування закону та створюють без 
мети чи раціональності спонукання, пере-
шкода в ефективній реалізації права на 
звернення до суду за захистом законних 
прав та інтересів [2].

На відміну від першого рішення, у дру-
гому рішенні Конституційний суд Румунії 
зазначив, що законодавче упущення при-
зведе до неточності, яка суперечить Кон-
ституції. Тобто цього разу у центрі уваги 
була перевірка якості закону. Суд дотри-
мувався такого ж підходу в інших спра-
вах, зазначивши, що оскаржувані норми 
містять законодавчі недоліки та не від-
повідають конституційним вимогам щодо 
якості закону, відповідно, не відповідають 
умовам ясності, точності та передбачува-
ності в термінах. ефективного доступу до 
правосуддя.

В практиці Конституційного Суду Укра-
їни були сформульовані наслідки встанов-
лення Конституційним Судом України наяв-
ності законодавчої прогалини. Зокрема, в 
Рішенні від 25 березня 1998 року № 3-рп 
у справі про офіційне тлумачення Закону 
України «Про вибори народних депута-
тів України» Конституційний Суд України 
зазначав, що «заповнення прогалин у зако-
нах, окремі положення яких Конституцій-
ним Судом України визнані неконституцій-
ними, не належить до його повноважень. 
Згідно зі статтею 6 Конституції України 
державна влада в Україні здійснюється на 
засадах її поділу на законодавчу, вико-
навчу та судову. Виходячи з цього і відпо-
відно до частини другої статті 19 Консти-
туції України вирішення зазначених питань 
є прерогативою органу законодавчої влади 
- Верховної Ради України» [3, с. 8].

В Окремій думці О. Первомайського у 
справі № 1-252/2018(3492/18) за консти-

туційним поданням 47 народних депута-
тів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих при-
писів статті 6 Закону України «Про телеба-
чення і радіомовлення», статей 15, 15-1, 
26 Закону України «Про кінематографію» 
суддя вказує, що існування законодавчого 
упущення (legislative omission) в унорму-
ванні відносин із притягнення особи до 
юридичної відповідальності може свідчити 
про ілюзорність конституційних гарантій, 
установлених пунктами 1, 22 частини пер-
шої статті 92 Основного Закону України [4]. 
Відсутність усупереч Конституції України 
належного законодавчого врегулювання 
відносин із притягнення особи до юридичної 
відповідальності може бути кваліфікована 
не як законодавча прогалина (лакуна), вади 
існування якої може бути подолано під час 
правозастосування, а як законодавче упу-
щення (legislative omission), наявність якого 
є порушенням Основного Закону України.

Висновки. Таким чином, як Конститу-
ційний суд Румунії, так і Конституційний 
Суд України перевіряють конституційність 
деяких існуючих положень, які містять 
законодавчі упущення, які можуть впли-
нути на основні права. У цьому сенсі тест, 
який застосовують конституційні суди, 
може відрізнятися залежно від харак-
теру пропуску. У деяких ситуаціях наго-
лос робиться на перевірці законності, в 
інших – більша вага надається або пере-
вірці законної мети, або перевірці збалан-
сування конкуруючих принципів.
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прогалин в конституційній юриспруден-
ції» URL: https://www.confeuconstco.org/
reports/rep-xiv/report_Ukraine_uk.pdf

4. Окрема думка судді Конституційного 
Суду України Олега Первомайського у 

справі № 1-252/2018(3492/18) за кон-
ституційним поданням 47 народних 
депутатів України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) 
окремих приписів статті 6 Закону Укра-
їни „Про телебачення і радіомовлення“, 
статей 15, 15-1, 26 Закону України „Про 
кінематографію“ від 21.12.2021. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
nc03d710-21#Text

Slinko T. Authority of constitutional courts to eliminate gaps in the legislation 
(analysis of court practice)

Constitutional courts often consider submissions regarding legislative gaps in legislation. 
Aware of this reality, the issue of legislative omissions in constitutional jurisprudence 
became the basis of the XIV Congress of the Conference of European Constitutional Courts. 
An appeal is an act by which the Constitutional Court, without replacing the legislative body, 
acts in the role of a «passive legislator», which insists on existing gaps or shortcomings in 
the current legislation due to non-fulfillment of the provisions of the Constitution or the 
need to make changes to the legal norms that were the object control over constitutionality. 
Thus, the constitutional courts do not check the constitutionality of some legislative gaps, 
but can only formulate an appeal to the parliament, in which to inform about the presence of 
some legislative gaps discovered in the context of the control of the constitutionality of the 
normative act. A legislative vacuum occurs when the legislation does not have the desired and 
necessary regulation for the development of social relations in a certain area of community 
existence or when a legal norm that regulates the basic values enshrined in the Constitution 
is canceled without being replaced by another legal norm with the same purpose. In the 
first case, the constitutional courts cannot intervene to eliminate the legislative vacuum, 
since the object of constitutional control is the norms of positive law, in other words, the 
existing laws, and not the desired but non-existent legislation. The task and competence 
of eliminating the legislative vacuum in this case depends on political factors and, first of 
all, on the parliament. Legislative shortcomings can be corrected only by legislation. The 
Constitutional Court has the possibility to intervene, on notice, and to find out by means of 
an explanatory decision «to what extent» the text in question is unconstitutional.

Key words: powers, constitutional courts, court decisions, gaps in the law.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПОДАТКОВОЇ АМНІСТІЇ В УКРАЇНІ

У статті розглядаються деякі особливості застосування податкової амністії в Укра-
їні. У сфері податково-правового регулювання часто вдаються до оптимізації податко-
вих зобов’язань, збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів тощо. Так, одним із 
таких способів є запровадження правових механізмів податкової амністії (економічної 
амністії, амністії капіталів тощо). Крім вже згаданої мети, такі заходи застосовуються 
також для залучення в національну економіку коштів, які приховані від оподаткування, 
або тих коштів, які виведені за кордон. Показово, що в кожній конкретній країні світу 
механізми регулювання зазначених явищ є різними, а отже і мета та результати їх реа-
лізації будуть різними. Підкреслено, що наявні відмінності обумовлені низкою факторів, 
таких як: форма правління, податкова система тощо. Також необхідно враховувати 
певні політичні інтереси від запровадження механізму податкової амністії, а також інте-
реси того прошарку суспільства, певного кола платників податків, до яких застосову-
ються такі механізми.

Підкреслено, що податкова амністія в Україні була реалізована шляхом податко-
вого компромісу та одноразового (спеціального) добровільного податкового деклару-
вання активів фізичних осіб. Зазначено, що податкові амністії відрізняються не тільки 
за суб’єктами (або сферою поширення), а й за розміром фінансових вигод, отриманих 
учасниками податкової амністії в результаті реалізації цієї процедури. Доведено, що 
запровадження правових механізмів податкової амністії у різних її проявах є пропози-
цією держави платникам податків укласти договір про регулювання певних податкових 
відносин за виключними правилами. Аргументовано, що  запровадження та реалізація 
податкової амністії в державі, зокрема в Україні, є проявом диспозитивності, про що 
свідчить добровільний характер її застосування. Запропоновано розглядати податкову 
амністію як специфічний вид податкових стимулів.

Ключові слова: податкове регулювання, податкова амністія, компроміс, деклару-
вання, диспозитивність у податкових відносинах.

Вступ. Органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування час від часу вда-
ються до впровадження різних правових 
механізмів, спрямованих на зміну існуючого 
порядку правового регулювання відповід-
них суспільних відносин, й очікують від 
таких новацій значних позитивних наслід-
ків. Приміром, у сфері податково-правового 
регулювання часто вдаються до оптимізації 
виконання податкового обов’язку, збіль-
шення грошових надходжень до бюдже-
тів різних рівнів тощо. Так, одним із таких 
шляхів виступає впровадження правових 
механізмів податкової амністії (економічної 
амністії, амністії капіталів тощо). Крім вже 

вказаної мети такі заходи застосовуються 
й для залучення до національної економіки 
коштів, що приховані від оподаткування або 
ж ті кошти, що виведені закордон. Пока-
зово, що в кожній конкретній державі світу 
механізми регулювання позначених явищ 
різноманітні, а отже, мета й результати від 
їх впровадження будуть різними. Зазна-
чимо, що такі відмінності обумовлюються 
цілою низкою чинників, як-то: форма дер-
жавного устрою, побудова податкової сис-
теми та ін. Також необхідно враховувати як 
певні політичні інтереси від впровадження 
механізму податкової амністії, так і інтереси 
того прошарку суспільства, певного кола 
платників податків, на яких такі механізми 
розповсюджують свою дію.
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Аналіз останніх досліджень. Під-
креслимо, що з огляду на досить давню 
історію та глибинне історичне коріння, 
сутність податкової амністії, її види та 
правові механізми їх застосування були 
предметом вивчення багатьох дослідни-
ків. Серед вітчизняних науковців позна-
чимо таких, як: О. О. Дмитрик, І. Є. Кри-
ницький, М. П. Кучерявенко, О. В. Макух, 
І. В. Приходько, В. О. Рядінська, Є. М. Сми-
чок, К. О. Токарєва. Водночас з урахуван-
ням тих євроінтеграційних процесів, в яких 
знаходиться зараз Україна, а також беручи 
до уваги те що йде планомірним шляхом 
впровадження заходів Плану BEPS, існує 
необхідність більш широкого погляду на 
податкову амністію як актуальне правове 
явище. Отже, мета статті полягає у про-
веденні огляду правових механізмів засто-
сування податкової амністії у різних країнах 
світу, їх порівняльно-правовому аналізі.

Виклад основного матеріалу. Як ми 
вже акцентували увагу, податкові амністії 
проводяться як місцевими, так і централь-
ними органами влади. На підставі ана-
лізу іноземного податкового законодав-
ства, а також здобутків правової доктрини 
можемо констатувати, що протягом остан-
ніх п’ятдесяти років центральні уряди 
деяких країн, що розвиваються (напри-
клад,Аргентини, Колумбії, Бразилії, Індії, 
Філіппін, Туреччини), неодноразово про-
понували амністії, так само як і центральні 
уряди розвинених країн, що стикаються з 
конкретними економічними проблемами, 
такими як рецесія, фінансова криза, вели-
кий державний борг (наприклад, Ірлан-
дія, Італія, Іспанія, Греція, Португалія) 
[1]. При цьому слід зазначити, що бага-
токраїн, що розвиваються, і розвинених 
країн також час від часу вдаються до пев-
ної форми амністії, щоб сприяти репатрі-
ації капіталів або полегшити економічну 
лібералізацію і відкритість для міжнарод-
ної торгівлі. 

Показово, що законодавці та місцеві 
органи влади постійно розробляють нові 
види податкових амністій. Як вбачається, 
такий підхід (розробка певних новацій 
та диференціація в цій сфері) викли-
кані необхідністю привернути увагугро-
мадськості, а в разі частого проведення 
податкових амністій – звернутися до тих 

груп населення, які ще не були охоплені 
попередніми пропозиціями. Такий висно-
вок ґрунтується з урахуванням того, що 
доволі часто податкові амністії поширю-
ють свою дію не на всіх платників подат-
ків, а лише на певні їх категорії. 

Приміром, проєкт Закону України «Про 
податкову амністію» від 29.06.2000 р. [9] 
було розроблено з метою створення пере-
думов для повернення коштів та майнових 
цінностей, раніше вивезених з території 
України, та легалізації доходів юридич-
них або фізичних осіб з їх врахуванням у 
розрахунках розмірів податкових баз для 
визначення податкових зобов’язань таких 
осіб у майбутніх податкових періодах. 
Фактично, до суб’єктів податкової амністії 
за вказаним законопроєктом віднесено як 
фізичних, так і юридичних осіб – платни-
ків податків. 

Інший підхід було обрано законодав-
цем при прийнятті Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо особливостей уточнення 
податкових зобов’язань з податку на при-
буток підприємств та податку на додану 
вартість у разі застосування податкового 
компромісу» [8]. Відповідно до вищевка-
заного нормативно-правового акта дія 
податкового компромісу як виду подат-
кової амністії поширювалася на платників 
податків та/або їх посадових (службових) 
осіб. З наведеного бачимо, що податко-
вий компроміс був впроваджений не лише 
на всіх платників податків (юридичних та 
фізичних осіб), а й передбачалася можли-
вість його реалізації для їх посадових чи 
службових осіб.  

Такий вид податкової амністії, як одно-
разове (спеціальне) податкове деклару-
вання активів фізичних осіб, впроваджене 
Законом України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо стимулювання деті-
нізації доходів та підвищення податко-
вої культури громадян шляхом запро-
вадження одноразового (спеціального) 
добровільного декларування фізичними 
особами належних їм активів та сплати 
одноразового збору до бюджету» від 
15.06.2021 р. [7] розповсюджується лише 
фізичних осіб – платників податків. Позна-
чені приклади правового регулювання 
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податкової амністії в Україні проілюстру-
вали, що законодавець залежно від мети її 
впровадження, а також інших чинників до 
кола суб’єктів податкової амністії відно-
сить різне коло платників податків. Крім 
того, регламентує різні за своєю суттю 
види податкової амністії.

У цьому контексті доцільно звернути 
увагу й на те, що податкові амністії різ-
няться не лише за суб’єктами (або колом 
поширення). Ще одним дуже важливим 
критерієм класифікації податкової амніс-
тії виступає обсяг фінансових вигод, які 
отримують учасники податкової амністії 
як результат реалізації цієї процедури. 
Так, за вказаним критерієм можна виді-
лити широкі та вузькі податкові амністії. 
Згідно з першим видом податкової амністії 
не тільки зменшуються або скасовуються 
санкції та пеня, але й зменшується основна 
сума податку. Крім того, може йтися про 
надання імунітету від перевірок минулих, 
а іноді і майбутніх податкових зобов’язань 
[2]. Вузькі податкові амністії характери-
зуються, наприклад, лише звільненням 
платників податків від відповідальності за 
порушення податкового законодавства.

Окремо слід звернути увагу на те, з 
якою метою впроваджується податкова 
амністія у кожній конкретній державі 
у той чи інший період часу. Деякі нау-
ковці стверджують, що податкові сис-
теми країн, які розвиваються (наприклад,  
ЮАР, Аргентина, Індія) характеризуються 
більш яскравою фіскальною спрямовані-
стю, ніж регулятивною чи стимулюючою. 
Для платників податків вказаних держав 
характерний досить низький рівень пра-
вової культури, повне чи часткове ігно-
рування необхідності виконання податко-
вого обов’язку, зокрема, сплати податків 
і зборів. А відтак, можна вести мову про 
високий рівень корупції, значний розви-
ток тіньової економіки. Це, в свою чергу, 
зумовлює високий рівень оподаткування 
та відповідальності за податкові право-
порушення. Відповідно, до цілей подат-
кової амністії слід віднести: поповнення 
бюджету відповідного рівня, економія 
коштів на адміністрування відповідних 
податків.

Існує точка зору, згідно з якою у разі, 
коли амністія пропонується особам, які 

ухиляються від сплати податків і вже 
перебувають під слідством, вона може 
розглядатися як форма укладання угоди 
про визнання вини. Іншими словами, 
податкові органи використовують амністію 
для того, щоб вигідно відмовитися від 
частини очікуваних надходжень, якщо це 
також передбачає часткове переведення 
в готівку її кредитів і суттєве скорочення 
витрат, які вона мала б понести на реалі-
зацію амністії. Як і у випадку з угодами про 
визнання вини, очікується, що ті, хто більш 
охоче беруть участь в амністії, є також 
тими, хто більш грубо порушив закон, 
оскільки вони програють, якщо намагати-
муться оскаржити свою відповідальність 
[1].Отже, угода про визнання вини може 
розглядатися як ефективний інструмент 
відбору,оскільки, з одного боку, винні, які 
більше ризикують, повинні викрити себе, 
визнавши свою провину, і, таким чином, 
бути належним чином покарані, в той час 
як невинні, не визнаючи себе винними, 
повинні постати перед судом [3, с. 751]. 
При цьому науковці наголошують, що 
подібний тип відбору можливий за допо-
могою амністії. Однак, деякі проблеми 
можуть виникнути з ухиленням від сплати 
податків, якщо передбачені лише грошові 
санкції. У цьому випадку, за інших рівних 
умов, амністія є більш привабливою для 
тих, хто має достатньо статків, щоб нести 
відповідальність, і, таким чином, їх легше 
охопити стандартними засобами приму-
сового стягнення. Натомість амністія не 
є актуальною для тих,хто не підпадає під 
санкції, оскільки їм нічого втрачати у разі 
проведення перевірки [3, с. 752].

На наш погляд, зазначені міркування 
вчених є певною мірою обґрунтованими. 
Дійсно, запроваджуючи правові механізми 
податкової амністії у різних її проявах, 
можна вести мову про те, що держава 
пропонує платникам податків укласти 
певну угоду про регулювання окремих 
податкових правовідносин за виключними 
правилами. Фактично, впровадження 
та реалізація податкової амністії в дер-
жаві, зокрема, в Україні витупає проявом 
диспозитивності. Про те, що механізми 
податкової амністії є диспозитивними, на 
наше переконання, свідчить саме добро-
вільний характер її застосування. Зазна-
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чимо також, що останнім часом у фінан-
сово-правовому законодавстві України 
зростає кількість диспозитивних способів 
регулювання, які досить активно засто-
совуються. Йдеться про договори, реко-
мендації. Їх особливістю є похідний від 
імперативного методу характер. Говорячи 
про податкову амністію, підкреслимо, що 
формально угода як така між державою (в 
особі контролюючих органів) та платни-
ками податків (які є суб’єктами податкової 
амністії) відсутня. Однак за своєю суттю 
вказані суб’єкти укладають домовленість 
про низку зустрічних дій.

У цьому контексті позначимо мірку-
вання Д. А. Кобильніка. Науковець слушно 
наголошує на тому, що в сучасних умовах, 
незважаючи на те, що податкове право – 
це галузь публічного права й у податкових 
відносинах превалює реалізація публіч-
ного інтересу, диспозитивність, яка реа-
лізується в межах владного імперативу, 
виступає тим чинником, за допомогою 
якого формується певний баланс. Так, 
йдеться про формування такої системи 
правового регулювання відносин оподат-
кування, за якої відбувається гармонізація 
публічного та приватного інтересів. Саме 
такий підхід дозволить побудувати парт-
нерські відносини між державою та платни-
ками податків [5, с. 63].Податкова амністія 
якраз і дозволяє з одного боку, проявити 
зобов’язаним учасникам податкових 
відносин певні порушення податково- 
правових норм, а з іншого – держава 
«закриває очі» на такі правопорушення, 
за умови сплати відповідного збору до 
бюджету.

На наше переконання, надати одно-
значно позитивну оцінку цьому явищу не 
можна. Така точка зору виникає, виходячи 
з того, що учасники процедур податкової 
амністії домовляються про певні поступки 
один одному й нібито досягають відпо-
відного балансу інтересів. У той же час у 
такому разі виникає низка питань стосовно 
подальших перспектив після реалізації 
податкової амністії. Зокрема, це питання 
набуває для зобов’язаних учасників подат-
кових відносин – платників податків, 
оскільки наразі не визначено, яким чином 
буде діяти держава відносно платників 
податків, які скористалися механізмом 

податкової амністії, після її завершення, у 
майбутніх податкових періодах. 

Як вбачається, у цьому контексті 
іншого змістового наповнення категорія 
«добросовісність». Показово, що у чин-
ному податковому законодавстві України 
ця категорія не використовується й від-
повідно, її визначення також відсутнє, а 
оскільки чіткого визначення немає, добро-
совісність – це оціночна категорія. Якщо ж 
виходити із розуміння платника податків, 
яке панує у європейському публічному 
просторі – що він є рівноцінним партне-
ром держави у податкових правовідноси-
нах, то слід визнати також необхідність 
імплементації у Податковий кодекс Укра-
їни цієї категорії. Добросовісним може 
бути тільки повноправний суб’єкт права, 
в тім числі і податкового. «Матеріалізація» 
у Податковому кодексі України принципу 
податкової добросовісності у формі його 
нормативного закріплення спроможна 
активно сприяти формуванню європей-
ської податкової культури у середовищі 
вітчизняних платників податків [6, с. 212]. 
При цьому відносно добросовісності орга-
нів державної влади та їх посадових осіб 
сформувався усталений підхід, який роз-
кривається через ст. 19 Конституції Укра-
їни – органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що перед-
бачені Конституцією та законами України. 
За такої позиції фактично ми стикаємося з 
ототожненням добросовісності контролю-
ючого органу та законності як основного 
принципу його діяльності. Навряд чи цей 
підхід можна вважати аргументованим. На 
нашу думку, зазначені поняття за своєю 
суттю є різними. 

Обстоюючи такі міркування, ми вихо-
димо з того, що в межах законної пове-
дінки можливі випадки недобросовіс-
них дій чи рішень з боку контролюючого 
органу. Приміром, у випадку реалізації 
дискреційних повноважень (розсуду)  
контролюючим органом, його поведінка 
буде законною, проте той варіант пове-
дінки, який буде обрано для платника 
податків, не буде найбільш оптималь-
ним (з можливих у кожному конкретному 
випадку). У такому разі можна вести мову 
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про те, що посадова особа контролюю-
чого органу діяла не зовсім добросовісно 
(якщо з поміж можливих варіантів урегу-
лювання певних правовідносин для плат-
ника податків були більш сприятливі варі-
анти вирішення ситуації й посадова особа 
контролюючого органу про це знала.

Зважаючи на вищезазначене, говорячи 
про добросовісність суб’єктів податко-
вих відносин у розрізі податкової амністії, 
акцентуємо увагу на тому, що у такому 
сенсі платник податків має у повному 
обсязі показати певні правопорушення й 
недоплачені суми коштів, не задекларо-
вані активи тощо, а контролюючі органи – 
забезпечити конфіденційність інформації, 
отриманої від платника податків, а також 
не застосовувати отриману інформа-
цію проти суб’єкта податкової амністії у 
подальшому. 

Оцінюючи як позитивні, так і негативні 
сторони впровадження податкової амніс-
тії слід згадати про те, що амністії можуть 
бути ефективними, якщо вони розроблені 
як оптимальна дискримінаційна політика 
у сфері оподаткування [4, с. 28].Дійсно, 
серед науковців доволі поширеною є 
точка зору, відповідно до якої амністії 
загалом є дискримінаційними, оскільки 
вони передбачають більш сприятливе 
ставлення до тих, хто ухилявся від сплати 
податків – і до тих, хто може легалізувати 
своє становище зі знижкою – ніж до тих, 
хто сплачував податки з самого початку, 
з одного боку, або до тих, хто був виявле-
ний і покараний до оголошення амністії, з 
іншого боку. Проте, такий погляд суттєво 
звужує призначення та сутність податко-
вої амністії.

Водночас в науковій літературі вислов-
люються й доволі неординарні пропозиції 
щодо розгляду податкової амністії як спо-
собу відкриття іншого ринку, окрім ринку 
комплаєнсу. Якщо така пропозиція прива-
блює достатньо велику кількість нових»по-
купців», надходження до бюджету можуть 
зрости, навіть якщо кількість регулярних 
платників податків дещо зменшиться. При 
цьому вчений слушно наголошує на тому, 
що «цінова дискримінація» може бути 
оптимально розроблена лише за наявно-
сті характеристик, які розрізняють ринки, 
або, у нашому випадку,розрізняють потен-

ційних ухильників та добросовісних плат-
ників податків. Так, ефективна дискримі-
нація може бути застосована у випадках 
певного«економічного шоку», що сильно 
впливають на поведінку платників подат-
ків (наприклад, галузеві кризи,несприят-
ливі життєві події і так далі). Ухилення від 
сплати податків може працювати як екс-
тремальний метод збільшення наявного 
доходу за таких обставин. Ті, хто найі-
мовірніше постраждає від негативного 
шоку, також найімовірніше виграють від 
нього. У цьому випадку амністія допома-
гає найнещаснішим поліпшити своє ста-
новище, а також полегшує їх повернення 
до легальної поведінки. Оскільки завжди 
може існувати частка населення, яка від-
чуває ці проблеми, постійна податкова 
амністія може бути виправдана як з точки 
зору ефективності (забезпечення страху-
вання), так і з точки зору справедливості 
(допомога тим,хто її найбільше потребує) 
[4, с. 30].

На наш погляд, твердження, що подат-
кова амністія – це прояв дискримінацій-
ної політики держави у сфері оподатку-
вання – перебільшення. Такий висновок 
ми робимо, виходячи з порівняльного ана-
лізу таких понять, як податкова амністія та 
податкова пільга. І в першому, і в другому 
випадку законодавець визначає низку 
критеріїв, яким має відповідати плат-
ник податку для того, аби скористатися 
таким правом. Зазначимо, що науковці 
дуже часто вбачають у такому підході 
порушення принципів рівності платників 
податків перед законом та справедливості 
оподаткування, що є одними з основних 
засад податкового законодавства. Однак, 
навряд чи це так. Зазвичай надання відпо-
відних податкових пільг виступає високо-
ефективним та дієвим економічним інстру-
ментом, який має за мету стимулювання 
розвитку певних видів діяльності, галу-
зей та регіонів. При цьому підставами для 
надання податкових пільг є особливості, 
що характеризують певну групу платників 
податків, вид їх діяльності, об’єкт оподат-
кування або характер та суспільне зна-
чення здійснюваних ними витрат. Харак-
терно, що як при наданні податкових 
пільг, так і при впровадження механізму 
податкової амністії держава надає таке 
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право, а скористатися ним чи ні – вирі-
шує безпосередньо платник податків, 
участь у цих процесах є саме добровіль-
ною. Це знову ж таки, свідчить про диспо-
зитивність позначених механізмів в межах 
імперативного методу податково-право-
вого регулювання. На наше переконання, 
механізм податкової амністії необхідно 
розглядати не як засіб дискримінації плат-
ників податків, а саме як специфічний вид 
податково-правових стимулів.

Висновки. З огляду на вищенаве-
дене можемо констатувати, що податкова 
амністія в Україні реалізовувалась через 
податковий компроміс та одноразове (спе-
ціальне) добровільне податкове деклару-
вання активів фізичних осіб. Зазначимо, 
що вказані різновиди мають як спільні, 
так і відмінні характеристики. До спіль-
них віднесено добровільність та умов-
ний характер (йдеться про необхідність 
сплати відповідного збору до держав-
ного бюджету. Відмінними характеристи-
ками є: коло осіб, на яке розповсюджу-
ється певний механізм податкової амністії, 
ставка збору, який має бути сплачений до 
бюджету, строк дії та ін. Спільною метою 
реалізації податкових амністій позначе-
ними способами є: реалізація фіскальної 
функції (наповнення доходної частини 
державного бюджету), економія коштів 
на адміністрування відповідних податків. 
Встановлено, що застосування механізмів 
податкової амністії доцільно розглядати 
як прояв диспозитивності в межах імпера-
тиву податково-правового регулювання.
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Kovalchuk O. Some features of the application of tax amnesty in Ukraine
The article examines some features of tax amnesty in Ukraine. In the field of tax 

and legal regulation often resort to optimization of tax liability, increase of revenues to 
the budgets of different levels, etc. Thus, one of such ways is the introduction of legal 
mechanisms of tax amnesty (economic amnesty, capital amnesty, etc.). In addition 
to the already mentioned purpose, such measures are also used to attract to the 
national economy funds that are hidden from taxation or those funds that are withdrawn 
abroad. It is significant that in each particular country of the world the mechanisms 
of regulation of these phenomena are different, and therefore the purpose and results 
of their implementation will be different. It should be noted that such differences are 
due to a number of factors, such as the form of government, tax system, etc. It is also 
necessary to take into account certain political interests from the introduction of the tax 
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amnesty mechanism, as well as the interests of the stratum of society, a certain circle 
of taxpayers to which such mechanisms apply.

It is emphasized that the tax amnesty in Ukraine was implemented through a tax 
compromise and a one-time (special) voluntary tax declaration of assets of individuals. It is 
noted that tax amnesties differ not only by subjects (or scope of distribution), but also by 
the amount of financial benefits received by the participants of the tax amnesty as a result 
of the implementation of this procedure. It has been proven that the introduction of legal 
mechanisms of tax amnesty in its various manifestations is an offer by the state to taxpayers 
to conclude an agreement on the regulation of certain tax relations according to exclusive 
rules. In fact, the introduction and implementation of tax amnesty in the state, in particular, 
in Ukraine, is a manifestation of dispositivities, which is evidenced by the voluntary nature 
of its application. It is proposed to consider tax amnesty as a specific type of tax incentives.

Key words: tax regulation, tax amnesty, compromise, declaration, discretion in tax 
relations.
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ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРОЮ АКВАКУЛЬТУРИ: 
КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ

У даній статті авторами здійснено аналіз публічного адміністрування сферою аква-
культури. Акцентовано увагу на новітніх практиках публічного адміністрування сфери 
аквакультури економічно розвинутих країн. Авторами відзначено, що маючи стійкий 
потенціал до свого розвитку, нажаль, в Україні дана сфера не достатньо розвинута в 
порівнянні з іншими країнами.

На підставі здійсненого компаративістського дослідження публічного адміністрування 
сферою аквакультури Норвегії, Франції, Італії, Туреччини авторами відзначено, що для 
розвитку сфери аквакультури в Україні варто реалізувати наступні кроки: 1. Інтегро-
вані системи управління ресурсами, ймовірно, будуть більш трудомісткими, але вимага-
тимуть менших капіталовкладень, можуть бути доступними для більшої кількості людей. 
2. Необхідно запровадити схеми кредитування та субсидування, суб’єктів провадження 
аквакультури шляхом розроблення програм дослідження та підвищення кваліфікації 
працівників, підвищення рівня оснащення аквакультури підприємств, налагодження 
логістичних процесів. 3. Необхідність налагодження діалогу між урядом, промисловістю 
та дослідницькими установами. 4. Забезпечення зростання та конкурентоспроможності 
в межах екологічної стійкості. 5. Скорочення викидів парникових газів у промисловості 
аквакультури, що надходить від кормів для риб – їх виробництва, обробки та тран-
спортування. Передбачити збільшення можливості для виробництва кормів із місцевих 
екологічно чистих джерел, таких як нова сировина з океану, культивовані види, такі 
як ламінарія та мідії, або водорості. 6. Необхідно держаним структурам та приватним 
підприємствам подавати заявки на гранти в рамках проектів інвестиційної підтримки з 
метою імплементації acquis щодо відповідної політики в процесі вступу до ЄС. 7. Варто 
розглянути можливість імплементувати в національне законодавство норм, що стосу-
ються розвитку прибережних зон. 8. Необхідно розробити на загально-держаному рівні 
програм розвитку сфери аквакультури та взяти за основу основні напрямки виробни-
цтва, удосконалення логістичних процесів тощо.

Ключові слова: аквакультура, рибне господарство, публічне адміністрування, 
інструменти публічного адміністрування, навколишнього середовища, екологічний стан, 
контроль, нагляд, захист природніх ресурсів.

Постановка проблеми. Аквакуль-
тура, розведення водних організмів, будь 
то риба, ракоподібні чи рослини, явно 
має значний потенціал для зростання. 

Аквакультура є однією із сфер народ-
ного господарства, важливим елементом 
водних природніх ресурсів. Традиційно в 
Україні спостерігається твердження про 
те, що аквакультура – це вид господар-
ської діяльності, який полягає у виро-
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щуванні, розвеведенні та використанні 
об’єктів рибництва. Дана діяльність адмі-
ністурється системою органів державної 
влади та органів місцевого самовряду-
вання. Втім, маючи стійкий потенціал до 
свого розвитку, нажаль, в Україні дана 
сфера не достатньо розвинута в порів-
нянні з іншими країнами. Саме тому, нашу 
думку, є необхідним на основі компарати-
вістського аналізу публічного адміністру-
вання сфери аквакультури запропонувати 
дієві кроки до підвищення ефективності 
даного виду адміністрування в Україні.

Стан дослідження. Питання дослі-
дження адміністративно-правового регу-
лювання сфери аквакультури торкалися: 
С.І. Алимова, В.І. Борейко, Д.О. Беззубов, 
Л.А. Гайко, В.Л. Долинского, О.С. Кач-
ного, Л.О. Кожура, О.В. Кузьменко, 
Ю.О. Легеза, Ю.П. Мазур, А.В. Омель-
ченко, О.Н. Тарана та інших.

Виклад основного матеріалу. Для 
дослідження міжнародного досвіду сфери 
аквакультури ми візьмемо за основу 
наступні критерії: 1) розташування та 
наявність природніх об’єктів для вирощу-
вання та розвитку сфери аквакультура; 
2) потенціал країни для розвитку дослі-
джуваної сфери; 3) рівень економічних 
результатів на які можна орієнтуватися як 
такі що є показовими; 4) наявність систем 
та аквакультурних комплексів.

Природний ландшафт Норвегії містить 
ідеальні умови для процвітаючої норвезь-
кої галузі аквакультури. Країна має уні-
кальну перевагу: холодна та чиста вода 
норвезьких фіордів ідеально підходить 
для рибного господарства. Починаючи з 
1970-х років, коли почалося вирощування 
риби, швидко розвивалися методи, щоб 
закріпити позицію Норвегії як світового 
лідера в галузі аквакультури. Норвегія є 
найбільшим експортером продукції аква-
культури в Європі та шостим експорте-
ром у світі після таких азіатських країн, 
як Китай, Індія та Індонезія (FAO 2012). 
Ця галузь дуже важлива для фермерів 
і людей, які живуть за рахунок вигод у 
вигляді можливостей праці та фінансових 
доходів. Кількість співробітників, які без-
посередньо зайняті у виробництві аква-
культури, становить близько 9000, але 
понад 22 000 задіяні в цій галузі [1].

Сьогодні норвезька аквакультура є 
однією з найбільших експортних галузей 
у країні. У міру того, як країни перехо-
дять до практик сталого розвитку аква-
культури, для того, щоб галузь аквакуль-
тури Норвегії продовжувала розвиватися, 
галузь має зосередитися на розвитку 
процесів сталого виробництва. Уряд Нор-
вегії підтримує ці зусилля та співпрацює 
з промисловістю та дослідницькими уста-
новами, щоб розпочати нову еру сталого 
розвитку для галузі аквакультури. Інно-
ваційна платформа поспілкувалася з 
Бьорнаром Ск’яраном, міністром рибаль-
ства та океанічної політики Норвегії, щоб 
дізнатися більше.

Головним суб’єктом публічного адміні-
стрування сфери аквакультури в Норве-
гії є Міністерство торгівлі, промисловості 
та рибальства. Головну увагу приділяють 
технологічним інноваціям та технологіч-
ному розвитку. 

Уряд Норвегії реалізовує загально дер-
жавну програму «Hurdalsplattformen», 
яка передбачає розвиток аквакультури за 
трьома напрямкам: 1) розвиток системи 
світлофорів, яка була створена для того, 
щоб галузь могла розвиватися в межах еко-
логічної стійкості. Промисловість все ще 
стикається з деякими проблемами щодо 
морських вошей, хвороб і здоров’я риб, а 
також підвищення обізнаності про добробут 
риб; 2) створення бази для ліцензування 
виробництв аквакультури в морі. Аквакуль-
тура в морі або «офшорна аквакультура» 
може зробити значний внесок у майбутнє 
зростання; 3) вирішення проблеми змен-
шення вуглецевого впливу галузі [2].

В Норвегії передбачено обов’язок 
розробки та використання ефективних 
вакцин, що призвело до надзвичайно 
низького використання антибіотиків у 
норвезькому рибництві. Це приклад над-
звичайно успішної медичної інновації. 
Кілька років тому чинний уряд оприлюд-
нив «дозволи на розробку» – схему, за 
якою промисловість могла подати заявку 
на отримання ліцензій на аквакультуру, 
зобов’язавшись інвестувати значні кошти 
в розробку нових і більш стійких техноло-
гій виробництва [2].

Екосистемний підхід до аквакультури – 
це стратегія інтегрованого управління зем-
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лею, водою та живими ресурсами, яка 
сприяє сталому розвитку, справедливості 
та стійкості взаємопов’язаних соціальних 
та екологічних систем. Розвиток аквакуль-
тури має відбуватися в межах пропускної 
спроможності водних ресурсів, соціаль-
ного та інших відповідних секторів, щоб 
бути стійким без негативного впливу на 
навколишнє середовище [2].

Франція є другим за величиною вироб-
ником аквакультури в Європейському 
Союзі після Іспанії. Франція є провідним 
виробником устриць у Європейському 
Союзі та потужною силою у вирощу-
ванні мідій. Окрім молюсків, у Франції 
також вирощують форель, калкан, окуня 
та кілька інших видів риб. У країні домі-
нує галузь виробництва молюсків, яка 
виробляє 155 000 тонн на рік, вартістю 
близько 550 мільйонів євро (682 мільйони 
доларів). Індустрія молюсків складається 
з приблизно 2800 компаній, у яких пра-
цює понад 16 000 людей. Аквакультура 
стала спеціалізацією таких регіонів Фран-
ції, як Нова Аквітанія, Верхня Франція та 
Бретань, на які припадає близько 70 від-
сотків національного виробництва. У шир-
шій картині рибна галузь Франції, яка 
вирощує 53 000 тонн риби на рік, є дуже 
мізерною рибою порівняно з Норвегією, 
де щорічно виробляється 1,3 мільйона 
метричних тонн.

У Франції відсутність подальшого роз-
витку морського рибництва протягом 
останніх 20 років пояснюється норматив-
ними обмеженнями та важким доступом 
до нових місць для вирощування через 
високу конкуренцію між різними видами 
використання в прибережній зоні та недо-
ліками управління в цих областях. Регі-
ональні схеми розвитку морської аква-
культури (SRDAM) були запроваджені 
французьким Законом про модернізацію 
сільського господарства та рибальства 
(LMAP, 27 липня 2010 р.). Цілі SRDAM 
полягають у проведенні інвентаризації 
існуючих місць аквакультури та виявленні 
потенційних місць, придатних для аква-
культури, а також у поєднанні розвитку 
морської аквакультури з іншими прибе-
режними видами діяльності. Очікується, 
що вони нададуть доступ до нових місць 
розведення риби. Наше дослідження зосе-

реджено на трьох SRDAM на узбережжі 
Французького Середземного моря, щоб 
дослідити, якою мірою SRDAM пропону-
ють можливості для нового розвитку мор-
ського рибництва відповідно до кількісних 
цілей Французького національного страте-
гічного плану розвитку стійкої аквакуль-
тури. . Базуючись на кабінетній роботі та 
запитах професійних представників, адмі-
ністрації та експертів, наше дослідження 
має на меті проаналізувати процес ство-
рення та результати SRDAM та обговорити 
обмеження для розширення морського 
рибного господарства [3].

Аквакультура в Італії базується на дав-
ніх традиціях та історії. Характеризується 
високим рівнем спеціалізації та велико-
масштабним виробництвом. У 2016 році 
загальний обсяг виробництва італійського 
сектору аквакультури склав 157 109 тонн. 
У секторі молюсків основними видами 
є сині мідії (63 700 тонн) і молюски (36 
500 тонн). Розведення плавників поді-
ляється на прісноводні та морські види 
риб. Виробництво морської вирощуваної 
риби становить 15 744 тонни, головними 
видами яких є морський лящ (7 600 тонн) 
і морський окунь (6 800 тонн).

Уряд Італії надає підтримку своїм 
рибальським секторам через широкий 
спектр політичних заходів. Цілі відріз-
няються, але зазвичай зосереджуються 
на таких цілях, як збереження зайнято-
сті, покращення добробуту рибалок або 
забезпечення стійкості сектора та ресур-
сів, на які він покладається. Зазвичай дер-
жавні фінансові послуги сектору рибаль-
ства приносять користь сектору в цілому 
або деяким його сегментам, а також нада-
ють пряму підтримку окремим особам і 
компаніям. У 2018 році Італія витратила 
41,8 млн євро (49,4 млн дол. США) на 
фінансування послуг сектору рибальства. 
Інтенсивність фінансування рибальських 
послуг відносно розміру флоту становила 
337,4 дол. США за валову тонну загальної 
потужності флоту в 2018 році. Це можна 
порівняти із середнім показником по ОЕСР 
у 601,8 дол. США за гт у 2018 р. Деякі 
послуги в цьому секторі спрямовані на 
забезпечення його стійкості або покра-
щення добробуту рибальських спільнот, 
лише опосередковано підтримуючи інтен-
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сивність рибальської діяльності. В ОЕСР 
на такі послуги, включаючи управління, 
контроль і нагляд, припадало в серед-
ньому 59,2% витрат на послуги сектору в 
2018 році. Інші послуги націлені на здат-
ність рибалок вести свій бізнес ефектив-
ніше або стабільніше, наприклад інвес-
тиції в освіту та навчання, маркетинг і 
просування або дослідження та розробки. 
На ці послуги припадало в середньому 
16% витрат на послуги сектору в ОЕСР 
у 2018 році. Нарешті, деякі форми під-
тримки можуть мати більш прямий зв’я-
зок із виробничими потужностями, напри-
клад, інвестиції в інфраструктуру, як-от 
порти, або субсидований доступ до неї. 
В ОЕСР на ці послуги припадало в серед-
ньому 24,5% фінансування послуг сек-
тору в 2018 році [4].

Традиційна екстенсивна аквакультура 
все ще ведеться в «валлі», солонуватих 
лагунах, особливо в північно-східних регі-
онах. Більш сучасні методи аквакультури 
для морських видів включають берегові 
інтенсивні ферми, садкові системи в морі 
(марикультура), а у випадку з молюс-
ками, вирощування на мотузках і мішках 
(мідії) або безпосередньо на приливному 
субстраті (молюски). Морська аквакуль-
тура включає в себе як молюсків (мідії 
та молюски), так і рибу, прісноводна 
аквакультура в основному складається з 
форелі, яка вирощується на гонках. Аква-
культура розвинена на всьому узбережжі 
Італії, з більшою щільністю на узбережжі 
Адріатичного моря.

Високий рівень спеціалізації та ноу-
хау, високий ступінь індустріалізації та 
великомасштабна організація є ключо-
вими характеристиками італійського сек-
тору аквакультури. У секторі аквакуль-
тури переважають малі підприємства з 
менш ніж п’ятьма працівниками. Загальна 
зайнятість у секторі становить 4 920 осіб, 
з яких 3 000 осіб працюють на повну 
зайнятість, що підкреслює важливість 
сезонної роботи. Італія є одним із найбіль-
ших ринків рибної продукції та продукції 
аквакультури в Європі, і країна покри-
ває більшу частину попиту за рахунок 
імпорту. Це сьомий за величиною ринок 
імпортної риби та морепродуктів у світі та 
третій за величиною серед країн Європей-

ського Союзу (ЄС) після Іспанії та Франції. 
Загальний імпорт продукції рибальства та 
аквакультури досяг 1,37 мільйона тонн на 
суму 6 мільярдів євро в 2017 році. Тор-
говельний баланс є дуже дефіцитним і 
становить 5 мільярдів євро, оскільки екс-
порт досяг лише 270 000 тонн на суму 
0,8 мільярда євро [5].

В Італії діяла операційна програма 
EMFF на 2014–2020 роки, яка спрямована 
на забезпечення кращого балансу між 
можливостями вилову риби та доступними 
можливостями вилову, а також на поси-
лення конкурентоспроможності та прибут-
ковості рибальських підприємств. В аква-
культурі головною метою є сприяння 
екологічно стійкій аквакультурі з акцентом 
на органічному виробництві. Конкуренто-
спроможність і прибутковість підприємств 
аквакультури також є пріоритетними, і 
вони повинні отримати користь від під-
тримки інноваційних продуктів і процесів, 
а також створення асоціації інкубаторів. 
Низький рівень інтернаціоналізації вітчиз-
няної аквакультури, недостатня диверси-
фікація вітчизняної продукції та діяльності 
в галузі аквакультури, а також відсут-
ність фінансових інструментів для нових 
інвестицій є одними з головних проблем. 
Ключовим завданням у переробній про-
мисловості є посилення ролі організацій 
виробників (ОП) шляхом розробки колек-
тивних дій із зосередженням на доданій 
вартості, яку ОП можуть принести в лан-
цюг поставок [5].

Наступною країною досвід якої ми б 
хотіли розглянути є Туреччина. В Аква-
культура в Туреччині – це одна з галузей, 
яка привертає увагу тим, що вона є одним 
із найшвидше зростаючих харчових сек-
торів. Більше 50% морепродуктів, спожи-
ваних у світі, отримують з аквакультури. 
Кустарне вирощування в озерах на гре-
блях набуло важливості, оскільки вироб-
ництво аквакультури поступово зростало. 
Протягом цього періоду діяльність морської 
аквакультури також швидко розвивалася 
завдяки зростанню технічного досвіду в 
цьому секторі та розробкам технологій 
кормів і садків. У 2019 році виробництво 
морської аквакультури досягло більше ніж 
вдвічі перевищує рівень виробництва вну-
трішньої аквакультури. Згідно з даними 
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2018 року, Туреччина посідає 19 місце в 
аквакультурі у світі. Крім того, Туреччина 
посіла 2 місце за виробництвом аквакуль-
тури 2018 року серед країн Європейського 
Союзу. Загальне виробництво аквакуль-
тури становило 373,4 тис. метричних 
тонн у 2019 році, з яких 256,9 тис. тонн 
(68,82%) було отримано з об’єктів мор-
ської аквакультури, а 116,4 тис. метрич-
них тонн (31,18%) – з об’єктів внутріш-
ньої аквакультури.

Міністерство сільського та лісового 
господарства Туреччини реалізує державу 
програму підтримки приватного сектору 
аквакультури, яка виплачується залежно 
від обсягів виробництва продукції аква-
культури. В структурі Міністерства сіль-
ського та лісового господарства діє Гене-
ральний директорат сільськогосподарської 
реформи, який реалізує грантові програми 
для розвитку сільських територій з метою 
збільшення аквакультурної промисло-
вості. У межах цього обсягу у вигляді гран-
тів надаються різноманітні інструменти та 
обладнання для об’єктів аквакультури та 
переробних потужностей на стадії вста-
новлення та підтримки аквакультурної 
діяльності. Окрім того, в Туреччині діє 
лояльна система кредитування. Так, Ziraat 
Bank і Agricultural Credit Cooperatives нада-
ють інвестиційні та операційні позики з 
набагато більш прийнятними відсотко-
вими ставками, ніж звичайні ринкові від-
соткові ставки, до 10 мільйонів турецьких 
лир підприємцям, які бажають заснувати 
об’єкти аквакультури. Крім того, Інститут 
підтримки сільського господарства та сіль-
ського розвитку надає 55-65% грантів під-
приємствам аквакультури в 42 провінціях 
у рамках підтримки IPARD [6]. 

Також відзначимо, що Туреччина в рам-
ках грантових проектів ЄС реалізує ряд 
програм розвитку аквакультури. Так, в 
рамках адміністративно-фінансової співп-
раці Європейський Союз надає допомогу 
країнам-кандидатам різними інструмен-
тами та програмами підтримки для подо-
лання технічних і фінансових труднощів, 
які виникнуть під час досліджень гармо-
нізації. Міністерство сільського та лісо-
вого господарства отримало вигоду від 
цієї допомоги для проектів рибальства та 
аквакультури.

Проект Twinning під назвою «Правове та 
інституційне узгодження сектору рибаль-
ства Туреччини з Acquis ЄС» було завер-
шено в липні 2007 року з метою сталого 
збільшення внеску сектору рибальства в 
національну економіку та підготовки сек-
тору рибальства та Туреччини до участі 
в Європейському Союзі . За допомогою 
цього проекту було досліджено законо-
давство, яке необхідно з точки зору відпо-
відності законодавству ЄС та іншим інсти-
туційним практикам, а також збільшено 
людські ресурси та інституційну спромож-
ність, необхідні в цій сфері [3]. 

Відповідно до оновленої Спільної рибаль-
ської політики (CFP), з метою юридичного 
та технічного зміцнення турецької системи 
управління рибальством, ще один твін-
нінг-проект у партнерстві з Туреччиною 
та Іспанією під назвою «Проект посилення 
турецької системи управління рибаль-
ством» був розпочатий 8 березня 2017 р. та 
було завершено 8 березня 2018 р. Метою 
цього проекту було розвиток правової та 
технічної спроможності щодо моніторингу, 
контролю та нагляду за рибальською діяль-
ністю, створення більш стримуючих заходів 
для запобігання незаконному рибальству, 
підтримка сталого управління рибальством 
а також розробити національну систему 
збору даних про рибальство. Крім того, 
в Іспанії, яка є членом ЄС, було вивчено 
практику ЄС у галузі рибальства, а іноземні 
експерти провели тренінги з практики ЄС 
для турецьких експертів.

Отже, інструмент перед вступної допо-
моги (IPA), створений ЄС для країн-кан-
дидатів і потенційних кандидатів, є ще 
однією програмою, яка виконується в 
рамках фінансової співпраці ЄС. Компо-
нент розвитку сільської місцевості Інстру-
менту допомоги перед вступом (IPA) сто-
сується створення та модернізації об’єктів 
аквакультури у внутрішніх водах та 
заснування та модернізація рибних і аква-
культурних переробних потужностей. Ці 
інвестиції підтримуються з метою імпле-
ментації acquis щодо відповідної політики 
в процесі вступу до ЄС і для того, щоб мати 
змогу зробити внесок у процес підготовки 
Туреччини до ЄС.

Висновки. Отже, на основі аналізу між-
народного досвіду публічного адміністру-
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вання сери аквакультури, ми прийшли до 
наступних висновків. Для розвитку сфери 
аквакультури в Україні варто реалізувати 
наступні кроки:

1. Інтегровані системи управління 
ресурсами, ймовірно, будуть більш трудо-
місткими, але вимагатимуть менших капі-
таловкладень, можуть бути доступними 
для більшої кількості людей.

2. Необхідно запровадити схеми кре-
дитування та субсидування, суб’єктів 
провадження аквакультури шляхом роз-
роблення програм дослідження та під-
вищення кваліфікації працівників, під-
вищення рівня оснащення аквакультури 
підприємств, налагодження логістичних 
процесів.

3. Необхідність налагодження діалогу 
між урядом, промисловістю та дослідниць-
кими установами.

4. Забезпечення зростання та конку-
рентоспроможності в межах екологічної 
стійкості.

5. Скорочення викидів парникових газів 
у промисловості аквакультури, що надхо-
дить від кормів для риб – їх виробництва, 
обробки та транспортування. Передба-
чити збільшення можливості для виробни-
цтва кормів із місцевих екологічно чистих 
джерел, таких як нова сировина з океану, 
культивовані види, такі як ламінарія та 
мідії, або водорості.

6. Необхідно держаним структурам 
та приватним підприємствам подавати 
заявки на гранти в рамках проектів інвес-
тиційної підтримки з метою імплементації 

acquis щодо відповідної політики в процесі 
вступу до ЄС.
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Kuzmenko O., Chorna V. Public administration in the field of aquaculture: a 
comparative analysis

In this article, the authors analyzed public administration in the field of aquaculture. 
Attention is focused on the latest practices of public administration in the field of aquaculture 
in economically developed countries. The authors noted that, despite having a stable potential 
for its development, unfortunately, in Ukraine, this field is not sufficiently developed in 
comparison with other countries.

On the basis of a comparative study of public administration in the field of aquaculture 
in Norway, France, Italy, and Turkey, the authors noted that the following steps should be 
taken to develop the field of aquaculture in Ukraine: 1. Integrated resource management 
systems will probably be more time-consuming, but will require less capital investment, 
may be available to more people. 2. It is necessary to introduce crediting and subsidizing 
schemes for the subjects of aquaculture by developing research programs and improving the 
qualifications of employees, increasing the level of equipment for aquaculture enterprises, 
and setting up logistical processes. 3. The need to establish a dialogue between the 
government, industry and research institutions. 4. Ensuring growth and competitiveness 
within the limits of environmental sustainability. 5. Reduction of greenhouse gas emissions 
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in the aquaculture industry from fish feed – its production, processing and transportation. 
Provide increased opportunities to produce feed from local sustainable sources such as fresh 
ocean raw materials, cultured species such as kelp and mussels, or algae. 6. It is necessary 
for state structures and private enterprises to apply for grants as part of investment support 
projects for the purpose of implementing the acquis regarding the relevant policy in the 
process of joining the EU. 7. It is worth considering the possibility of implementing norms 
related to the development of coastal zones into national legislation. 8. It is necessary to 
develop programs for the development of aquaculture at the national level and take as a 
basis the main areas of production, improvement of logistics processes, etc.

Key words: aquaculture, fish farming, public administration, tools of public administration, 
environment, ecological condition, control, supervision, protection of natural resources.
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ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ (СУТНОСТІ) 
КОРУПЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ПРОТИДІЇ

Одним із шляхів подолання проблем корупції в Україні, на думку вчених, політиків, 
державотворців, стало з’ясування та роз’яснення змісту поняття корупції, з урахуванням 
сучасних тенденцій розвитку суспільства та демократичних інститутів. Позаяк, в статті 
здійснено чергову спробу дослідження поняття «корупції» відповідно до доктрини вітчиз-
няної юридичної науки, а також визначено ґенезу його становлення в національному 
антикорупційному законодавстві з урахуванням вимог міжнародно-правових договорів. 
Здійснено короткий огляд зарубіжного досвіду регламентування поняття «корупції» в 
законодавстві таких країн як: Федеративна Республіка Німеччина, Італійська Республіка, 
Французька Республіка, Королівство Іспанія, Сполучене Королівство Великої Британії та 
Північної Ірландії. Проведене дослідження дало можливість удосконалити існуючу квалі-
фікацію підходів до тлумачення правової природи корупції як об’єкта протидії. Зроблено 
висновки, що  провідні країни Європейського Союзу, в тому числі Сполучене Королів-
ство Великої Британії та Північної Ірландії, в своєму законодавстві не містять визна-
чення поняття «корупції», а розглядають корупційні прояви лише як кримінальні пра-
вопорушення, що було характерним і для національного законодавства України періоду 
Радянського Союзу. Сучасне антикорупційне законодавство України містить визначення 
поняття «корупції», яке розкривається через перелік тих діянь, в яких вона отримує 
прояв. Доведено, що національне антикорупційне законодавство  є динамічним, постійно 
змінюється, у зв’язку з чим стала дефініція  «корупції» втрачає з часом свою актуальність, 
і як наслідок знижується ефективність протидії і запобігання цьому явищу з боку спеці-
альних уповноважених суб’єктів та громадянського суспільства. 

Ключові слова: корупція, соціальне явище, правопорушення, службова діяльність, 
Закон України «Про запобігання корупції», міжнародно-правові договори. 

Вступ. Проблеми корупції сьогодні та 
шляхи їх подолання, на жаль, стають пер-
шочерговими, оскільки дане явище загро-
жує не лише виконанню взятих на себе 
Президентом, Урядом, Парламентом та 
іншими органами влади України завдань 
народу як єдиного джерела влади, але 
й виконання Україною зобов’язань перед 
міжнародним співтовариством в умовах 
євроінтеграції, воєнного стану, післяво-
єнної відбудови [1] і взагалі - існуванню 
демократичної правової держави як такої.

Як вбачається зі спеціальної літера-
тури, одним із шляхів подолання проблем 
корупції в Україні, на думку вчених, полі-
тиків, державотворців, стало з’ясування 
та роз’яснення змісту поняття корупції. 

Наприклад, важливо згадати останні моно-
графічні праці таких українських вчених 
як: Є.В. Невмержицький [2], О.Г. Бондар-
чук [3], В.Д. Гвоздецький [4], М.Г. Вер-
бенський [5], а також дисертаційні роботи 
О.П. Мусієнко [6], В.М. Трепака [7] та ін. 
Однак, попередній аналіз великої кілько-
сті наукових розробок показав, що наці-
ональне антикорупційне законодавство є 
достатньо динамічним і впродовж 30 років 
постійно вдосконалюється відповідно до  
стандартів Європейського Союзу. Тому 
актуальність даних робіт пропорційно 
залежить, як від таких змін.

При цьому, наявні наукові рекомендації 
не повною мірою сприймаються практи-
ками та законодавцем, оскільки, незважа-
ючи на певні позитивні зміни в організа-
ції антикорупційної системи починаючи з 
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2014 року, стан корупції в нашій державі 
фактично перевищує поріг, що має назву 
«ганьба нації». Так, за результатами дослі-
джень у 2017 році, проведеними міжна-
родною аудиторською компанією «Ernst 
& Young», Україна отримала перше місце 
серед 41 країни Європи, Близького Сходу, 
Індії та Африки (ЕМЕАІ) в рейтингу корупції 
в бізнесі [8]. Разом з тим, за даними іншої 
міжнародної організації, Україна має дещо 
кращі показники: у всесвітньому анти-
корупційному рейтингу Україна зайняла 
131 місце зі 176 досліджених країн Світу, 
але все ж таки очолює «корупційну пер-
шість» у Європі [9]. Не дуже позитивну 
оцінку Україна отримала і в рейтингу полі-
тичних прав і громадянських свобод, який 
сформувала у 2016 році відома правоза-
хисна організація Freedom House: 61 бал із 
100 як «частково вільна» держава, незва-
жаючи на те, що підвищення рівня свободи 
в нашій державі сприяло просуванню вгору 
в антикорупційному рейтингу [10]. 

Отже, вбачається, що проблеми корупції 
в Україні та шляхи їх вирішення, на жаль, 
не втрачають, а навпаки - посилюють свою 
актуальність не лише серед представників 
влади та практиків, а й серед науковців, 
які, зокрема, не віднайшли єдиного нау-
кового підходу не лише до тлумачення 
терміну корупція, а й навіть стосовно його 
походження.

Результат дослідження. Враховуючи 
предмет нашого дослідження, доцільно 
узагальнити підходи до визначення 
поняття корупції в науковій літературі. 
Оскільки, вивчивши праці провідних укра-
їнських та зарубіжних вчених, ми розді-
ляємо позицію, що сьогодні існує багато 
різних визначень поняття «корупція», але 
повної ясності і правової визначеності до 
цього часу немає [7, с. 56]. Тому вбача-
ється за доцільне зупинитися на найяскра-
віших, на нашу думку, точках зору щодо 
понять корупції крізь призму соціологіч-
ного, державно-управлінського, економіч-
ного, політологічного та власне юридич-
ного підходів, розділивши їх на групи.

Перша група науковців розглядає 
корупцію як злочин – суспільно небез-
печне, кримінально каране діяння. 
Серед даної групи є представники, які 
зводять до цього поняття хабарниц-

тво, охоплюючи як будь-яке одержання 
хабара, так і систематичне вчинювання 
організованого хабарництва [11, с. 108]. 
Інші, погоджуючись, що хабарництво є 
найтиповішим проявом корупції, прихо-
дять до висновку, що воно не завжди є 
видом кримінально караної корумпова-
ної поведінки. Так, деякі зарубіжні вчені 
підкреслюють, що підкуп (одержання 
хабара), дійсно, був першою формою про-
яву корупції, проте, крім цього, даним 
поняттям охоплюються також випадки, 
коли посадові особи діють з інших вузь-
коегоїстичних мотивів (влаштування долі 
некомпетентних родичів, кумівство тощо)
[12, с. 65]. Серед даних науковців слід 
врахувати позиції, які визначають коруп-
цію як незаконне використання державної 
посади для отримання особистої вигоди 
[13, с. 98]. або як незаконне викори-
стання посадовою особою свого статусу 
чи можливостей, які із нього випливають, 
в інтересах інших осіб з метою одержання 
особистої вигоди [14, с. 49].

До першої групи варто віднести також 
авторів, які розглядають корупцію як еле-
мент організованої злочинності. Напри-
клад, О.І. Гуров вважає, що корупція являє 
собою постійний зв’язок посадових осіб з 
організованими злочинцями[15, с. 132]., а 
на думку О.В. Філімонова, в ряді випад-
ків організована злочинність і корупція 
пов’язані настільки тісно, що це дає під-
стави вченим виокремлювати корупцію 
як одну з ознак організованої злочинно-
сті[16, с. 38]. А.М. Волобуєв пропонував 
«виокремити спеціальний склад, який 
передбачатиме найсуворішу відповідаль-
ність посадових осіб за встановлення кон-
тактів з організованим злочинним співто-
вариством з корисливою метою, тобто за 
корупцію» [14, с. 26].

Отже, з огляду на вищевикладене, вба-
чається, що поняття корупції як злочину, 
тобто суспільно небезпечного, каранного 
діяння, є традиційним саме для україн-
ської юридичної науки періоду Радян-
ського Союзу. Разом з тим, після його роз-
паду такий підхід було трансформовано 
українським вченим М.І. Мельником, який 
зазначив, що зведення корупції до пев-
ного виду правопорушень, зокрема злочи-
нів, є однією з найбільш істотних помилок 



Право та державне управління

340

у розумінні корупції. Існуючи в суспільстві 
та будучи породженням суспільних від-
носин, корупція пронизує різні соціальні 
сфери суспільства, по-різному деформу-
ючи суспільні відносини [18, с. 87].

Друга група вчених розуміють 
корупцію як соціальне явище. Даний 
підхід є найпоширенішим. Як вбача-
ється з узагальненого дослідження спе-
ціальної юридичної літератури більшість 
авторів розглядають корупцію як соці-
альне явище,що пов’язане або виража-
ється у зловживанні владою (службовим 
становищем) в особистих корисливих 
інтересах чи в інтересах близьких осіб 
(вузькогрупових, корпоративних інтере-
сах) [19; 20; 21; 22; 23]. Зустрічаються 
однак й інші думки, згідно з якими це соці-
альне явище полягає у певних відносинах, 
що складаються в суспільстві. Наприклад, 
О.Я. Прохоренка, корупція в загальному 
та буквальному розумінні – це зловжи-
вання державною владою з метою осо-
бистої вигоди, це система відносин, яка 
допомагає власникам капіталу купувати 
все – пільги, вплив, закони, рішення на 
свою користь, заступництво законодавчої, 
виконавчої та судової влади [24, с. 68]. 

Разом з тим, даний підхід, на нашу 
думку, також не є досконалим та достат-
ньо вузьким, оскільки, як зазначив 
М.І. Мельник, корупція може бути визна-
чена і як соціальне явище (як у цілому, 
так і в окремих аспектах – політичному, 
економічному, історичному, культурному, 
моральному тощо) і як соціологічна, кри-
мінологічна, правова категорія. З точки 
зору кримінологічного аспекту корупцію 
в загальному вигляді зазначений автор 
визначає як соціальне явище, яке охо-
плює усю сукупність корупційних діянь, 
пов’язаних з неправомірним використан-
ням особами, уповноваженими на вико-
нання функцій держави, наданої їм влади, 
службових повноважень, відповідних 
можливостей з метою задоволення особи-
стих інтересів чи інтересів третіх осіб, а 
також інших корупційних правопорушень, 
у тому числі тих, які створюють умови для 
вчинення корупційних діянь чи є прихо-
вуванням їх або потуранням їм. Із точки 
зору правового аспекту корупція стано-
вить сукупність різних за характером та 

ступенем суспільної небезпеки, але єди-
них за своєю суттю корупційних діянь, а 
також порушень етики поведінки посадо-
вих (службових) осіб, пов’язаних із вчи-
ненням цих діянь[18, с. 110]. 

Дещо ширший підхід запропонував 
О.В. Терещук, на думку якого корупцію 
слід розглядати у двох аспектах: як проти-
законні діяння посадових осіб, спрямовані 
на особисте збагачення, і як стійкий зв’я-
зок представників владно-управлінських 
структур із злочинним середовищем і 
сприяння йому у проведенні протиправної 
діяльності за рахунок використання нада-
них їм державою повноважень [25, с. 15]. 

З огляду на вищевикладене, ми підтри-
муємо другий, популярний, підхід щодо 
розуміння корупції як соціального явища, 
оскільки необхідно враховувати її як пра-
вову, так і соціальну природу, елементом 
якої виступають також система суспільних 
відносин та взаємозв’язків. 

В цьому контексті вартою уваги, на нашу 
думку, є наукова позиція щодо співвідно-
шення понять корупції та злочинності. Так 
в своїй роботі О.Є. Панфілов прийшов до 
висновку, що «розглядаючи співвідно-
шення двох вищеозначених понять, слід 
зробити висновок, що, з одного боку, 
поняття «корупція» є більш широким за 
поняття «злочинність», оскільки пер-
шим охоплюються протиправні діяння 
не лише кримінально-правового, але й 
адміністративно-правового, дисциплінар-
ного та іншого характеру. З іншого боку, 
поняттям «корупція» охоплюється лише 
незначна частина діянь, які кримінальним 
законодавством визнаються злочинами, а 
тому із цієї точки зору вказане поняття є 
вужчим стосовно поняття «злочинність» 
[26, с 67]. Вчений вдало зазначив, що 
злочинність не просто являє собою сукуп-
ність злочинів, а є складним специфічним 
системно-структурним утворенням з бага-
томанітними взаємозв’язками злочинів та 
злочинців, різних видів злочинів та зло-
чинності у цілому. Аналогічний підхід ним 
було запропоновано застосовувати і до 
корупції, тобто розуміти під нею не про-
сто певну сукупність діянь, пов’язаних із 
зловживанням особами, уповноваженими 
на виконання функцій держави чи місце-
вого самоврядування, своїм службовим 
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становищем, але усю систему суспіль-
них зв’язків, пов’язаних з використанням 
посадових (службових) повноважень не 
відповідно до їх прямого призначення, а 
в корисливих цілях, з метою задоволення 
особистих чи вузькогрупових інтересів, 
а також систему поглядів і переконань 
вищеназваних осіб та інших учасників 
суспільних відносин, що призводять до 
такого протиправного використання цих 
повноважень[26, с. 70]. 

Р.П. Тучак зосереджує увагу на трьох 
аспектах поняття «корупція»: «а) політич-
ному, який виражається в проникненні осіб 
кримінальної орієнтації в структури полі-
тичної влади і використанні їх можливостей 
для задоволення своїх злочинних потреб; 
б) соціально-економічному, що полягає 
у спотворенні (викривленні) корумпова-
ним держапаратом рішень держави з соці-
ально- економічних питань, а також чис-
ленними випадками допуску кримінальних 
елементів до економічних важелів управ-
ління; в) правовому, для якого характерне 
лобіювання інтересів у процесі законотво-
рчої діяльності» [27, с. 205]. 

Л.В. Багрій-Шахматов зазначав, що 
«корупція – це явище, яке вразило апа-
рат державної влади й управління, пов’я-
зане з його розладом, коли представ-
ники апарату незаконно використовують 
своє службове становище в корисливих 
цілях, для особистого збагачення всупе-
реч інтересам служби»[28, с. 201]. Коруп-
ція розглядається, з одного боку, і як 
моральне відхилення, з іншого – власне 
як корупційне правопорушення. У широ-
кому розумінні як останніх називають 
цивільно-правові делікти, дисциплінарні 
проступки, адміністративні правопору-
шення і злочини [29, с. 220]. 

На думку І.І. Богатирьова, до ознак 
корупції варто віднести: діяльність дер-
жави незалежно від політичного, еконо-
мічного та соціального устрою; проти-
правне використання окремими особами 
службових повноважень та пов’язаних з 
цим можливостей; отримання неправомір-
ної вигоди або прийняття обіцянки (про-
позиції) такої вигоди як для себе, так і для 
інших осіб [30, с. 55].

Визначають корупцію і через такі її 
ознаки: корупційна діяльність може здійс-

нюватися як особами, уповноваженими на 
здійснення функцій держави та іншими 
особами прирівняними до них (напри-
клад – керівники відповідних держав-
них підприємств), так і фізичними осо-
бами та уповноваженими представниками 
юридичних осіб; корупційна діяльність 
пов’язана з протиправним використан-
ням наданих особам, уповноваженим на 
здійснення функцій держави та іншим 
особам прирівняних до них, повноважень 
або протиправним наданням таким осо-
бам певних благ, пільг та інших переваг; 
спеціальною метою корупційної діяльно-
сті є отримання матеріальних благ, пільг, 
послуг та інших переваг, як для себе так і 
для третіх осіб, а також отримання певних 
привілеїв фізичними чи юридичними осо-
бами [31, с. 10]. 

В.В. Цитряк узагальнено розглядає 
корупцію як «…поширене деструктивне 
соціальне явище, різновид соціальної 
практики, що охоплює усю сукупність 
діянь, за які передбачається конститу-
ційна, кримінальна, цивільно-правова, 
адміністративна та дисциплінарна відпові-
дальність (у тому числі порушення норм 
моралі) і полягає у задоволенні особами, 
які виконують публічні функції, приватних 
інтересів на підставі та завдяки цим функ-
ціям. До корупції відносять і правопору-
шення інших осіб, які створюють умови 
або є приховуванням чи потуранням 
вищезазначених зловживань» [32, с. 98].

О.М. Костенко зазначає, що надзви-
чайно поширена в Україні корупція є фор-
мою кримінальної експлуатації суспіль-
ства [33, с. 67].

Отже, з вищенаведеного вбачається 
існування в українській науці двох під-
ходів до розуміння корупції – вузького, 
заснованого на розумінні корупції як зло-
чину, та широкого, де корупція розгля-
дається як соціальне явище. Узагальню-
ючі проаналізовані вище наукові позиції, 
можна прийти до висновку. що у вузькому 
значенні корупція розглядається науков-
цями як умисно вчинене особою, наділе-
ною службовими повноваженнями, діяння 
(дію або бездіяльність), спрямоване на 
отримання матеріальних та/або нематері-
альних благ шляхом використання служ-
бового становища в особистих цілях, що 
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визначене чинним законодавством як про-
типравне. Такий підхід, на думку В.М. Тре-
пака дозволяє під поняттям корупції охо-
пити негативне соціальне явище, яке 
вражає публічний апарат управління та 
недержавний сектор управлінської діяль-
ності, та яке виражається у використанні 
посадовими особами, державними, муні-
ципальними службовцями, а також осо-
бами, які виконують управлінські функції 
в комерційних та некомерційних органі-
заціях, своїх службових повноважень у 
власних корисливих інтересах, а також 
надання незаконних винагород вказаним 
особам [7, с. 54].

У широкому значенні, корупція – це 
здатна до самовідтворення система суспіль-
них відносин, що суперечать нормам сус-
пільної моралі, та які виникають у зв’язку 
з несправедливим отриманням та/або 
перерозподілом благ особою, наділеною 
службовими повноваженнями, в інтересах 
осіб, що включені в цю систему, шляхом 
використання можливостей, які виплива-
ють зі службових повноважень. У такому 
разі найбільше підійде трактування 
корупції як «синтетичного соціального та 
кримінологічного, а не суто юридичного, 
поняття» [34, с. 72]. За допомогою цього 
підходу в корупції насамперед виділяється 
неформальна поведінка правлячої еліти, 
що знаходить свій прояв у нелегітимному 
використанні нею владних повноважень 
та соціальних благ [35]. 

При цьому, логічним видається висно-
вок, що наявність таких диференційо-
ваних підходів до визначення поняття 
корупції в науці, залежить від кута 
зору, під яким її намагаються дослідити 
фахівці різних галузей науки. Як зазначає 
В.М. Трепак, деякі з них – надто довільні 
та мало піддаються науковій оцінці, мають 
науково-популярний характер, інші ж, 
навпаки, – обмежені переказом «своїми 
словами» внутрішньо-нормативного або 
міжнародно-правового визначення коруп-
ції [7, с. 112]. Тому для повної характери-
стики поняття корупція необхідно зверну-
тися до окремих визначень, які містяться 
в національних та міжнародних норматив-
но-правових актах. 

Визначення корупції в законодав-
стві України. Першою спробою норма-

тивного закріплення поняття корупції став 
Закон України «Про боротьбу з коруп-
цією» від 5 жовтня 1995 року. Відповідно 
до його змісту  під корупцією розумілася 
діяльність осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави, спрямована на 
протиправне використання наданих їм 
повноважень дляодержання матеріальних 
благ, послуг, пільг або інших переваг [36].

Відповідно до Закону України «Про 
засади запобігання та протидії корупції» 
від 11 червня 2009 року, корупція визна-
чалася як використання особою наданих 
їй службових повноважень та пов’язаних 
з цим можливостей з метою одержання 
неправомірної вигоди або прийняття обі-
цянки/пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб або відповідно обіцянка/про-
позиція чи надання неправомірної вигоди 
такій особі або на її вимогу іншим фізич-
ним чи юридичним особам з метою схилити 
цю особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень та 
пов’язаних з цим можливостей [37].

Законом України «Про засади запо-
бігання і протидії корупції» від 7 квітня 
2011 року було встановлено, що коруп-
ція – це використання особою наданих 
їй службових повноважень та пов’язаних 
із цим можливостей з метою одержання 
неправомірної вигоди або прийняття обі-
цянки/пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб або відповідно обіцянка/про-
позиція чи надання неправомірної вигоди 
особі, зазначеній в Законі, або на її вимогу 
іншим фізичним чи юридичним особам з 
метою схилити цю особу до протиправ-
ного використання наданих їй службових 
повноважень та пов’язаних із цим можли-
востей[38].

Законом України «Про запобігання 
корупції», встановлено, що корупція – 
це використання особою, зазначеною у 
ч. 1 ст. 3 зазначеного Закону, наданих 
їй службових повноважень чи пов’язаних 
з ними можливостей з метою одержання 
неправомірної вигоди або прийняття 
такої вигоди чи прийняття обіцянки/про-
позиції такої вигоди для себе чи інших 
осіб або відповідно обіцянка/пропозиція 
чи надання неправомірної вигоди особі, 
зазначеній у ч. 1 ст. 3 цього Закону, або 
на її вимогу іншим фізичним чи юридич-
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ним особам з метою схилити цю особу до 
протиправного використання наданих їй 
службових повноважень чи пов’язаних з 
ними можливостей [39]. 

З наведеного вбачається, що на відміну 
від преволюювання в науковій літературі 
широкого підходу до розуміння поняття 
корупції, законодавцем застосовується 
достатньо звужений підхід до його визна-
чення, оскільки відсутні вказівки на при-
роду та інші елементи цього явища. Дана 
позиція збігається з думкою Є.Невмер-
жицького, який вказує, що законодавча 
дефініція корупції необґрунтовано зву-
жена і зведена в основному до матеріаль-
ного аспекту [40, с. 22]. Разом з тим, варто 
відмітити, що відповідно до проведеного 
анкетування працівників правоохорон-
них органів, на думку 79 % опитуваних 
нормативне визначення поняття коруп-
ції адекватно відображає сутність цього 
соціально-правового явища. Така позиція 
опитаних юристів-практиків збігається і 
з тим, що до прийняття першого антико-
рупційного Закону України «Про боротьбу 
з корупцією» від 5 жовтня 1995 року 
національне законодавство не містило 
визначення поняття «корупція», що, на 
їх думку, впливало на неефективність 
боротьби з цим явищем.  Тому Кабінет 
Міністрів України у своєму листі на адресу 
Верховної Ради від 2 квітня 1993 року № 
19-683/4 запропонував закріпити на зако-
нодавчому рівні визначення корупції, що, 
як встановлено вище і було реалізовано. 
При цьому, таке визначення стало ком-
промісним рішенням, оскільки охоплю-
вало як саме поняття, так і основні види 
корупційних діянь. 

Однак, з огляду на наведений частко-
вий аналіз поняття корупції в науці та у 
вітчизняних нормативних актах, вбача-
ється, що національне антикорупційне 
законодавство є динамічним, та постійно 
змінюється. Така динамікам впливає на 
втрату актуальності вітчизняних науко-
вих досліджень в сфері визначення пра-
вової природи корупції, а також на недо-
сконалість законодавчої дефініції, і як 
наслідок втрати ефективності протидії 
цьому явищу. Тому, на відміну від юрис-
тів-практиків, ми розділяємо позицію вче-
них щодо недоцільності на законодавчому 

рівні допускати звуження поняття коруп-
ції [7, с. 91], в тому числі шляхом спроб її 
нормативного закріплення. 

Щодо недоцільності визначення 
поняття корупції на національному зако-
нодавчому рівні також було розглянуто в 
праці О.Є. Панфілова. Вчений, аналізуючи 
Закон України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» від 7 квітня 2011 року,  
та порівнюючи корупцію як соціальне 
явище зі злочинністю, прийшов до вис-
новку, що в Законі слід залишити лише 
визначення терміна «корупційне правопо-
рушення», яке слід сформулювати більш 
чітко, а визначення терміна «корупція» 
виключити [26, с. 78]. 

Міжнародно-правове визначення 
корупції. Як слушно зауважує В.М. Тре-
пак, що ефективна протидія корупції в 
Україні не може відбуватися без ураху-
вання закріпленого у Конституції України 
курсу на європейську та євроатлантичну 
інтеграцію та розуміння участі України 
в двох глобальних світових системах: 
легальній міжнародній системі протидії 
корупції та нелегальній системі її поши-
рення (як джерела корупції для захід-
них партерів, і як об’єкта впливу (вза-
ємовпливу) зі сторони інших, не менш 
корумпованих країн) [7, с. 84]. 

Сьогодні, в умовах війни з Росією, Укра-
їна героїчно посилює боротьбу з її диструк-
тивним впливом та впливом східних сусідів 
- колишніх сателітів СРСР на всіх внутріш-
ніх та зовнішніх політичних напрямках. 
Така боротьба актуалізує питання нового 
цивілізаційного вибору, пов’язаного з 
такими критеріями як: ставлення держави 
до прав і свобод людини; наявністю діє-
вого громадянського суспільства; існу-
вання ефективних засобів стримувань і 
противаг на найвищому політичному рівні 
тощо. Але одним з головних критеріїв 
належності держави і суспільства до євро-
пейської цивілізації є внутрішньонаціо-
нальне позиціонування корупції [7, с. 92]. 
Зокрема, вчені зауважують, що всі існуючі 
державно-правові моделі протидії (обме-
ження) корупції можна класифікувати 
залежно від теоретичних уявлень про 
державну владу на: візантійську (автар-
кічну), засновану на ідеалізації державної 
влади, що несе високу суспільну місію, 
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яка консолідує довкола себе суспільство 
та така, яка в цьому питанні не схильна 
до зловживань. Сюди належать: 1) іде-
алістичний – корупції чиновників проти-
стоїть державна влада в особі державного 
апарату; 2) системний – державний апа-
рат схильний до корупції, що викликає 
необхідність посилення контролю за ним з 
боку державної влади шляхом створення 
спеціалізованих державно-владних струк-
тур; західну (цивільну, демократичну), 
засновану на уявленнях про державну 
владу, як таку, що схильна до зловжи-
вань, що вимагає її обмеження і контролю, 
який може здійснюватися шляхом вста-
новлення системи стримувань і противаг 
як між  гілками влади, так і шляхом проти-
ставлення державному апарату громадян-
ського суспільства [41, с. 80].

Зазначені тези підтверджуються дослі-
дженням чисельних міжнародно-правових 
актів Організації Об’єднаних Націй, Всес-
вітнього банку, Міжнародного валютного 
фонду, Всесвітньої торгової організації, 
Європейського Союзу, Інтерполу та інших 
міжнародних організацій в яких зазнача-
ється, що корупція є явищем, що сьогодні 
виходить за межі національних кордонів 
та зачіпає всі суспільства та економічні 
системи [42, с. 115]. 

Досліджуючи поняття (сутність) корупції 
як об’єкта протидії, В.М. Трепак зазначає, 
що сам термін «корупція» вперше з’явився 
у міжнародних документах у 50-х роках 
ХХ ст., при цьому його зміст тексту-
ально не розкривався. Тільки наприкінці 
1970-х років було здійснено першу спробу 
вироблення міжнародно-правового визна-
чення корупції. Однак, навіть з урахуван-
ням усіх подальших напрацювань та про-
гресивних кроків в цьому напрямі, навряд 
чи є можна говорити про формулювання 
єдиного уніфікованого бачення змісту та 
сутнісних ознак корупції на основі міжна-
родно-правових документів [7, с. 134]. 

Резолюція VIII Конгресу ООН по запо-
біганню злочинності «Практичні заходи 
боротьби з корупцією» (Гавана, 1990 року) 
визначає корупцію як порушення етич-
ного (морального), дисциплінарного, 
адміністративного, кримінального харак-
теру, що проявилися в протизаконному 
використанні свого службового стано-

вища суб’єктом корупційної діяльності 
[43, с. 24]. 

Відповідно до довідкового документу 
ООН про міжнародну боротьбу з коруп-
цією, корупція – це зловживання держав-
ною владою для одержання вигоди в осо-
бистих цілях [44, с. 15]. 

У Модельному законі «Про боротьбу 
з корупцією», прийнятому на XIII пле-
нарному засіданні Міжпарламентської 
Асамблеї держав-учасниць СНД 3 квітня 
1999 року, корупцією (корупційним пра-
вопорушенням) визнається передбачене 
законом прийняття особисто або через 
посередників майнових благ і переваг 
державними службовими особами, а також 
особами, прирівняними до них, з вико-
ристання своїх службових повноважень 
і пов’язаних з ними можливостей, а так 
само підкуп таких осіб шляхом протиправ-
ного надання їм фізичними і юридичними 
особами вказаних благ і переваг [45].

Кодексом поведінки посадових осіб 
із підтримання правопорядку, поняття 
корупції визначається як вчинення поса-
довою особою будь-яких дій чи бездіяль-
ність у сфері її посадових повноважень за 
винагороду в будь-якій формі в інтересах 
того, хто дає таку винагороду, як з пору-
шенням посадових інструкцій, так і без їх 
порушення [46]. 

У Цивільній конвенції про боротьбу 
з корупцією, ратифікованій Законом 
України від 16 березня 2005 р., корупцію 
визначено як прямі чи опосередковані 
вимагання, пропонування, дачу або одер-
жання хабара чи будь-якої іншої непра-
вомірної вигоди або можливості її отри-
мання, які порушують належне виконання 
будь-якого обов’язку особою, що отри-
мує хабар, неправомірну вигоду чи мож-
ливість мати таку вигоду, або поведінку 
такої особи [47].

Міждисциплінарна група з корупції Ради 
Європи визначила корупцію як хабарниц-
тво та будь-яку іншу винагороду особі, 
якій доручено виконання певних обов’яз-
ків у державному або приватному секторі, 
що веде до порушень зобов’язань, покла-
дених на неї за статусом державної поса-
дової особи, приватного співробітника, 
незалежного агента, або іншого роду від-
носин з метою отримати будь-які неза-
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конні вигоди для себе та інших. Таку саму 
ідею закладено у положенні, підготовле-
ному Секретаріатом ООН на основі досвіду 
різних країн [48]. 

Кримінальна конвенція про боротьбу 
з корупцією Ради Європи та Конвенція 
Організації Об’єднаних Націй проти коруп-
ції виокремлюють корупцію у державних 
органах та приватному секторі. Окрім 
цього, у вказаному акті ООН та Конвенції 
цієї ж міжнародної організації проти тран-
снаціональної організованої злочинно-
сті виокремлено внутрішню та зовнішню 
корупцію [29, с. 214]. 

Дещо узагальнене й популяризоване 
визначення наводить міжнародна анти-
корупційна організація «Transparency 
International» («Міжнародна прозорість»). 
Корупція – це така поведінка посадових 
осіб державного сектору, як державних 
службовців, так і політиків, внаслідок якої 
вони самі або їх близькі неправомірно та 
незаконно збагачуються внаслідок злов-
живання наданими їм державними повно-
важеннями.

З зазначеного вище вбачається, що в 
міжнародно-правових актах, на відміну 
від національного законодавства, засто-
совується широкий підхід до визначення 
поняття корупції. Під корупцією розумі-
ється корисливе використання або злов-
живання службовим становищем в особи-
стих або корпоративних цілях. Як влучно 
зауважують деякі зарубіжні вчені, що 
вузьке визначення корупції, як правило, 
використовується для цілей конкретного 
міжнародно-правового акту [48]. Крім 
того, погодимося з думкою В.М. Тре-
пака, що цілковита визначеність поняття 
«корупція» в міжнародно-правових актах 
може бути навіть небажаною: встанов-
лення меж обсягу та змісту таких понять 
позбавляє право можливості легко при-
стосовуватися до національних умов 
[49, с. 185].

На відміну від України, в таких країнах 
як Німеччина, Італія, Франція, Канада, 
Фінляндія (країни зі сталою демокра-
тією) законодавець не визначає поняття 
«корупція», крім того, не виокремлює 
корупцію як групу правопорушень. Така 
позиція, як встановлено вище, узгоджу-
ється з міжнародно-правовими актами. 

Законодавство Федеративної Респу-
бліки Німеччини не містить визначення 
поняття корупції, а правоохоронні органи 
у власній діяльності користуються робочим 
визначенням цього поняття, сформульова-
ним спеціально створеною групою фахів-
ців Міністерства внутрішніх справ і Мініс-
терства юстиції, відповідно до якого під 
корупцією розуміють дії, під час вчинення 
яких державні службовці використовують 
своє посадове становище, щоб збагати-
тися матеріально чи нематеріально або 
збагатити третіх осіб[50, с. 65]. Крім того, 
відсутній також і детальний опис складів 
корупційних правопорушень, до якого 
лише частково можна віднести: хабарниц-
тво, розкрадання з використанням поса-
дового становища, нецільове витрачання 
коштів, інші дії, вчинені державним служ-
бовцем усупереч службі з метою збага-
чення, розголошення службової таємниці, 
дії, вчинені з дотриманням службових 
приписів, але в інтересах певних фірм, а 
також будь-які вчинки, несумісні зі ста-
тусом державного службовця[26, с. 87]. 
Аналогічна ситуація щодо визначення 
поняття корупції та встановлення складів 
корупційних правопорушень присутня в 
Італії [51, с. 35]. 

Цікавим є досвід країн Франції та Іспа-
нії, національне законодавство яких не 
містить понять корупції, проте корупцій-
ними правопорушеннями та злочинами 
вважаються діяння, визначені такими Кон-
венцією ООН проти корупції та Криміналь-
ною конвенцією про боротьбу з корупцією 
[26, с. 97]. Водночас, не можемо розділити 
таку позицію до кінця, оскільки, як було 
встановлено вище, такий підхід позбавляє 
можливості пристосуватися до особливос-
тей національних умов протидії корупції. 

Для Великої Британії характерним є 
об’єднання корупційних діянь в окрему 
групу кримінальних злочинів, які вчиня-
ються посадовими особами або пов’язані 
з їх діяльністю. Право цієї країни також не 
містить визначень таких понять, як «коруп-
ція», «корупційне діяння» тощо. Фактично 
корупція ототожнюється з хабарництвом. 
Крім загального права, законодавство 
Великої Британії про боротьбу з коруп-
цію включає ряд законів, зокрема, Закон 
про хабарництво в публічних організа-
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ціях 1889 р. і Закони про попередження 
корупції 1906 і 1916 рр. Щодо підкупу 
під час виборів до парламенту або місце-
вих органів, діє Закон про народне пред-
ставництво 1983 року. Хоча аналогічні 
за змістом закони видаються періодично 
кожні 2-3 роки, загальне поняття про під-
куп посадових осіб було сформульовано 
англійським загальним правом, зокрема, 
прецедентами 1809 і 1914 рр., відпо-
відно до яких корупція полягає в тому, що 
хто-небудь дає хабар, щоб схилити поса-
дову особу діяти всупереч своїм службо-
вим обов’язкам, висловити прихильність, 
утриматися від вираження прихильності 
при виконанні цих обов’язків, а посадова 
особа приймає хабара. Справи про такі 
корупційні правопорушення розгляда-
ються судом присяжних [52, с. 75].

Отже, з аналізу міжнародних догово-
рів та зарубіжного досвіду можна прийти 
до основних висновків: провідні країни 
ЄС, в тому числі Сполучене Королівство 
Великої Британії та Північної Ірландії, в 
своєму законодавстві не містять визна-
чення поняття «корупції», а розглядають 
корупційні прояви лише як кримінальні 
правпорушення, що було характерним і 
для національного законодавства України 
в певний період. Сучасне антикорупційне 
законодавство України містить визна-
чення поняття «корупції», яке розкрива-
ється через перелік тих діянь, в яких вона 
отримує прояв. Доведено, що національне 
антикорупційне законодавство  є дина-
мічним, та постійно змінюється, у зв’язку 
з чим стала дефініція  «корупції» втрачає 
з часом свою актуальність, і, як наслідок, 
знижується ефективність протидії і запо-
бігання цьому явищу з боку спеціальних 
уповноважених суб’єктів та громадян-
ського суспільства. 
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Zaiats V. Some theoretical aspects of the concept (essence) of corruption as an 
object of counteraction

One of the ways to overcome the problems of corruption in Ukraine, according to 
scientists, politicians, and state-makers, is to find out and clarify the meaning of the 
concept of corruption, taking into account modern trends in the development of society 
and democratic institutions. Why, the article made another attempt to research the 
concept of «corruption» in accordance with the doctrine of domestic legal science, and also 
determined the genesis of its formation in the national anti-corruption legislation, taking 
into account the requirements of international legal treaties. A brief review of the foreign 
experience of regulating the concept of «corruption» in the legislation of such countries as: 
the Federal Republic of Germany, the Italian Republic, the French Republic, the Kingdom 
of Spain, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland was carried out. The 
conducted research made it possible to improve the existing qualification of approaches 
to the interpretation of the legal nature of corruption as an object of countermeasures. 
It was concluded that the leading countries of the European Union, including the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, do not define the concept of «corruption» 
in their legislation, but consider corruption manifestations only as criminal offenses, which 
was also characteristic of the national legislation of Ukraine during the Soviet period of the 
Union The modern anti-corruption legislation of Ukraine contains a definition of the concept 
of «corruption», which is revealed through a list of acts in which it manifests itself. It has 
been proven that the national anti-corruption legislation is dynamic, constantly changing, 
due to which the established definition of «corruption» loses its relevance over time, and 
as a result, the effectiveness of countering and preventing this phenomenon on the part of 
special authorized entities and civil society decreases.

Key words: corruption, social phenomenon, offense, official activity, Law of Ukraine «On 
Prevention of Corruption», international legal treaties


