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ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРИРОДА ЛЮДИНИ У НАПРАЦЮВАННЯХ 
ЕРІКА ВОЛЬФА

У західноєвропейській екзистенціалістичній філософії права поширеним було 
звернення до категорій «екзистенції», «ситуації» та «скінченості людського буття», 
а також вкладення у вищеназвані поняття особливого змісту. Це призвело до виник-
нення кількох варіантів екзистенціального права, яким можна вважати також «право 
ближнього» німецького правознавця Еріка Вольфа (Erik Wolf, 1902–1977). Хоча 
ідеї названого філософа права нерідко відносять до теологічного напряму природ-
но-правового вчення, зв’язок поглядів дослідника з екзистенціалістською проблема-
тикою все частіше постає предметом наукового дискурсу. Для виділення та аналізу 
екзистенційно-філософської складової творчості Еріка Вольфа, у статті аналізуються 
три основні блоки питань: 1) розвиток філософсько-правових поглядів Еріка Вольфа; 
2) зв’язок його ідей з вихідними положеннями філософсько-правового екзистенціа-
лізму; 3) поняття та терміни екзистенцфілософії, їх місце та значення у ідеях німець-
кого філософа права. Метою статті визначено висвітлення поглядів Еріка Вольфа з 
позиції філософського екзистенціалізму, встановлення суджень та ідей, які могли б 
слугувати основою екзистенціалістсько-правової концепції. Погляди Еріка Вольфа, 
які так і не були сформовану цілісну концепцію, важко віднести до одного із способів 
осмислення права. У його розвідках отримують своє висвітлення екзистенціальні, 
онтологічні (на початках), теологічні, деонтологічні та деякі інші погляди. Водночас, 
осмислення права як такого, що здійснюється в ході самобутнього людського існу-
вання – екзистенції, в усій цілісності соціальних зв’язків людини та з урахуванням 
її специфічної історичної ситуації, відповідає основним засадам філософсько-право-
вого екзистенціалізму. Філософом права також надається оригінальна інтерпретація 
понять екзистенції, персональної відповідальності, викладається власне розуміння 
соціальної природи людини, людського «буття-у-світі» та «буття-у-праві», підстав 
індивідуальної відповідальності та участі у творенні права – правових рішень у син-
гулярних життєвих ситуаціях.

Ключові слова: екзистенціалістична філософія права; екзистенціальне природне 
право; «право ближнього»; правова онтологія; правова деонтологія.

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; 
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ
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Постановка проблеми. Німець-
кий правознавець Ерік Вольф (Erik Wolf, 
1902–1977) відомий своїми роботами з 
галузевих юридичних наук (кримінальне 
право), онтології права, правової теоло-
гії та історії політичної і правової думки 
(перш за все, античної) [1, с. 593], обі-
ймав посаду ординарного професора у 
Саарландському університеті, був актив-
ним політичним діячом й обмінювався 
ідеями з Г. Гуссерлем, М. Хайдеггером та 
іншими відомими філософами того часу. 
Його називали учителем та присвячували 
свої роботи безліч авторів [1, с. 593]. 
Серед його послідовників був і відомий 
філософ права Вернер Майхофер (Wer-
ner Maihofer, 1918-2009), чиє екзистенці-
альне природне право з буття Самістю у 
Бутті-як сьогодні викликає поглиблений 
інтерес у вітчизняних дослідників1. Все-
бічний аналіз творчості В. Майхофера2 
потребує звернення до її першоджерел, 
якими, зокрема, виступили ідеї Е. Вольфа. 
Хоча погляди Е. Вольфа найчастіше від-
носять до теологічного напряму природ-
но-правового вчення. Часткове насліду-
вання ідей екзистенціалізму (які якраз 
і покладені в основу концепції його 

1  Особливу увагу привертають наступні публі-
кації: Максимов С.И. Правовая реальность: опыт 
философского осмысления. Х., 2002.; Мальцев 
Г.В. Понимание права:подходы и проблемы. М.: 
Прометей, 1999. С. 123‒125; Стовба А.В. «Вер-
нер Майхофер: от «Бытия и времени» к «Праву и 
бытию»». Российский ежегодник теории права, 
1. 2008. С. 175–85; Стовба А.В. «О месте права в 
фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера. 
К ранним исследованиям Вернера Майхофера». 
Проблеми філософії права. VI-VII. 2008–2009. 
С. 25‒41; Стовба А.В. Правовая ситуация как исток 
бытия права. Х.: ФОП Лисяк Л. С., 2006, С. 32, 104, 
125; Стовба А.В. «Право естества: в попытках пере-
осмысления естественного права». Российский еже-
годник права. СПб.: ООО «Университ. издат. кон-
сорциум «Юрид. книга» 2. 2009. С. 81–95; Стовба 
О.В. Право і час. Харків: ТПГ, 2016. С. 66, 73, 90‒91, 
133, 163‒197, 318. Рабинович С.П. «От сущностной 
возможности − к социальной функции человека? 
(полемические заметки о «Праве естества»)». 
Антропологія права: філософський та юридичний 
виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті уч-ків 
VII Міжнар. «кругл. столу», С. 472‒478. Львів: 
Галицький друкар, 2012.

2  Щодо стану дослідження концепції В. Майхо-
фера на радянському та пострадянському просторах 
див.: Рабінович С.П., Бесага І.В. Філософсько-пра-
вова концепція Вернера Майхофера як предмет 
дослідження в радянському правознавстві. Соці-
ально-правові студії, 2(4). 2019. С. 8–15; Бесага 
І.В. Праворозуміння Вернера Майхофера як дослід-
ницька проблема у пострадянській філософії права. 
Філософія права і загальна теорія права, 1. 2020. 
С. 132–146.

учня В. Майхофера) у розвідках цього 
філософа права вбачають О. В. Стовба 
[2, с. 592], В. О. Четвернін [3, с. 46] та 
Г. В. Мальцев [4, с. 116], однак деталь-
ний аналіз екзистенційної/екзистенціаль-
ної3 складової у творчості Е. Вольфа не 
даний час не проводився.

Мета статті. З огляду на вищенаве-
дене, метою статті визначено висвітлення 
поглядів Еріка Вольфа з позиції філософ-
ського екзистенціалізму, встановлення 
суджень та ідей, які могли б слугувати 
основою екзистенціалістсько-правової 
концепції. 

Виклад основного матеріалу. У своїх 
ранніх напрацюваннях у статусі теоретика 
кримінального права, Е. Вольф висунув 
ідею «феноменологічного персоналізму» 
− специфічного поєднання «наукового 
персоналізму», який він розробляв у 
межах галузі кримінального права та пра-
вового вчення про цінності [6, с. 246; 7]. 
Як філософ права Е. Вольф працює у руслі 
онтологічних природно-правових док-
трин, однак, не витримує його до кінця 
та звертається до правової деонтології та 
теології, обираючи канонічно-правовий 
напрям [6, с. 247; 8–12]. 

Хоча лінія кримінального права у твор-
чості Еріка Вольфа була сильно промальо-
вана з самого початку, його становлення як 
філософа права принесло основоположні 
результати. Воно здійснювалося під впли-
вом неокантіанця Г. Радбруха, а згодом − 
гурселівської феноменології [6, с. 244] та 
фундаментальної онтології М. Хайдеггера. 
Останній, за словами Е. Вольфа, став для 
нього «справжнім вчителем» [6, с. 245]. 

Як стверджує Е. Вольф, сам він стри-
мувався від «спроб розробити власну 
систему філософії права або описувати 
сучасні філософсько-правові зусилля» 
[13, с. 7]. Водночас, у передмові до 
своєї праці «Грецьке правове мислення» 
(Griechisches Rechtsdenken. Т.1, 1950) 
науковець говорить про те, що відчував 
«потребу наблизитися до витоків того, що 
західноєвропейська людина має на увазі, 
коли вона визнає правову думку як фун-
даментальну причину свого історичного 
буття» [13]. 

3  У розумінні «екзистенційний» ‒ похідний від 
«екзистенція» та «екзистенціальний» ‒ похідний від 
«екзистенціалу» [5; с. 39, 44].
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Розуміння сутності права як з’єднуваль-
ної ланки між людиною і світом, покла-
дено в основу вольфівського розуміння 
права. Проголосивши свою основну аксі-
ому (у результаті діалогу з М. Хайдегге-
ром) як первісну єдність «буття-у-світі» 
та «буття-у-праві», Е. Вольф ставить собі 
за мету висвітлити «діалектичну єдність 
історичності та істини загалом та історич-
ність права, що визначає його сутність, 
зокрема»4 [13, с. 10]. Філософсько-пра-
вові погляди Е. Вольфа були вперше 
сформульовані у праці «Правильне право 
у націонал-соціалістичній державі» (Rich-
tiges Recht im Nationalsozialistische Staate, 
1934). У згаданій розвідці дослідник трак-
тує право як значиме для людського буття 
і невіддільне від нього: «Право належить 
до початкової сутності самої людини, тому 
ми пізнаємо людину уже з тим, що у неї 
є світ права. Це буття-у-світі-права невід-
воротне, а також, з нього неодмінно слі-
дує запитування про «правильне право» 
[1, с. 594; 9, с. 3]. Останнє є тим механіз-
мом, що дозволяє людині існувати, тобто 
збуватися у її сутності [1, с. 594]. Право 
є доступним лише у бутті з Іншими, у той 
же час, воно є засобом зв’язку людини з 
чимось більш значимим, ніж вона сама – 
народом5 [1, с. 594; 9, с. 3]. В наступних 
напрацюваннях Е. Вольфа (з середини 
1930-х років) мова ведеться уже про Бога 
[1, с. 594; 9, с. 248]. Як побачимо згодом, 
звернення до теології має тут зовсім не 
випадковий характер.

У книзі «Проблема природно-пра-
вового вчення» (Das Problem der 

4  На жаль декларована ціль не була досяг-
нута повністю: Е. Вольф так і не зважився опублі-
кувати повне викладення історії філософії права, 
хоча прочитав про це додатково кілька курсів лек-
цій та систематизував багатий історичний матеріал з 
питань природного права. До цього див.: Hollerbach 
A. Zu Leben und Werk Erik Wolf. Sonderdrucke aus 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Freiburg. 
S. 262–263.

5  Подібно до більшості інтелектуалів свого 
часу, Е. Вольф, слідуючи за пафосними лозунгами 
націонал-соціалізму, вірив в те, що цілий народ 
може «прорватися у дійсне існування». Право бачи-
лося як механізм, що дозволяє цьому збутися. Воно 
являло собою певний спосіб буття, щось, що «живе 
в крові». Починаючи з 1930 років намічається пере-
осмислення Е. Вольфом власної соціально-політич-
ної позиції та відхід від спроб мислити категоріями 
«народу» чи «соціуму». До цього: Стовба А. В. Чело-
век человеку…Вольф? Романтика права в филосо-
фии Эрика Вольфа. Российский ежегодник теории 
права. 2011. № 4. С. 594–595.

Naturrechtslehre, 1955) Е. Вольф роз-
глядає право як «справедливість, дану 
в предметах», як «сукупність таких, що 
осягаються практичним розумом, зако-
номірностей соціального буття, котрі ста-
новлять схему порядку, який постійно 
виникає з необхідності речей», яка від-
кривається через судження практичного 
розуму у його кантівському розумінні 
[4, с. 115]. Нормативність природного 
права, яке у Е. Вольфа постає як необ-
хідна природа речей, зближується зі 
своєрідністю сутності предмета (речі) 
[4, с. 115]. Природне право тут розгля-
дається як «сукупність правового буття» 
(Daseinsrecht)6 [4, с. 23; 15, с. 108].

За Е. Вольфом, значною мірою ми пере-
живаємо і пізнаємо у праві частину нашого 
світу, якість сьобуттєвості (Dasein), яка 
властива нашій конкретній структурі 
буття. Остання є структурою спільності, 
в якій ми існуємо і яка взагалі вперше 
робить для нас явним право як момент цієї 
особливої сьобуттєвості» [1, с. 596]. 

Особливе місце у порядку речей 
займає екзистенційна природа людини 
[4, с. 115]. У відповідності до цієї при-
роди, кожна людина розглядається як 
неповторна та незамінна. У цей же час, 
людина виступає також типовим пред-
ставником людського роду [4, с. 117]. 
З однієї сторони, з цього випливає право 
людини на індивідуальність, визнане 
та невід’ємне право на існування. А з 
іншої, – норми природного права зобов’я-
зують людину діяти у відповідності до її 
роду та виду [4, с. 117]. 

Зміст екзистенційної природи людини 
найбільш повно представлений у роботах 
Е. Вольфа, які пов’язані із дослідженням 

6  Варто зазначити, що звернення до історич-
ності людського буття та історичності права, кате-
горії «природи речей», соціальної природи людини, 
а також до неокантіанського питання «правильності 
права» повною мірою знайшло своє подальше роз-
роблення у працях В. Майхофера. До цього: Maihofer 
W. Die Natur der Sache. Die Ontologische Begruendung 
des Rechts. Darmstadt : Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1965. 145 s.; Maihofer W. Recht und 
Sein. Prolegomena zu einer Rechtsontologie. Frankfurt 
am Main : Vittorio Klostermann, 1954. 125 s.; Maihofer 
W. Naturrecht als Existenzrecht. Frankfurt am Main: 
Vittorio Clostermann, 1963. 54 s. Майхофер В. Есте-
ство дела. Перевод А. В. Стовбы. Філософія права 
і загальна теорія права. 2019. № 2. С. 215–242. 
Стовба А. Природа вещей или естество дела? Бытие-
как Вернера Майхофера. Філософія права і загальна 
теорія права. 2019. № 1. С. 163–197.
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німецької поезії7. Особливу зацікавленість 
правознавець проявив у відношенні до 
«м’якого закону» письменника та поета 
Адальберта Штіфтера (Adalbert Stifter, 
1805-1868) [15; 16]. З урахуванням ідей 
останнього, сутність права, за Е. Вольфом, 
складає те, що воно виступає як «упо-
рядковуючий порядок». Дійсність права 
визначається цінністю останнього, зна-
чимістю для людського існування; воно 
виступає мірою всіх думок та дій людини. 
Виконання вимог Належного робить мож-
ливим екзистенцію, правовий поступок 
означає слідування закону власної сут-
ності. Будучи направленим цим Належ-
ним, людина виконує своє призначення, 
приходить до самої себе, до дійсного існу-
вання. Так трактований зв’язок людини 
і права, за Е. Вольфом, має двоякий 
характер: з одного боку, людина зв’язана 
(обмежена) конкретною вимогою права, 
як єдиним, що може відкрити їй (людині) 
дійсний стан речей, здійснити своє при-
значення; а з іншого − людина вільна у 
виборі власної долі, задаючи цим самим 
оточуючій дійсності міри і змісту. Право 
виступає як направляюче, але не зобов’я-
зуюче [1, с. 597].

У наступній філософсько-правовій 
публікації «Філософія права» (Rechtsphilo-
sophie, 1972) Е. Вольф відходить від почат-
ково обраного напряму та обґрунтовує 
необхідність постановки в області філосо-
фії права етико-правового питання поряд 
із питанням онтологічним. При цьому, 
що цікаво, звернення до ідей екзистен-
ціалізму (категорії свободи і відповідаль-
ності) відтепер відбувається лише при 
обґрунтуванні першого [17; 18, с. 607]. 

Якщо правова онтологія займається 
проблемами укоріненості права у бутті, 
його початковості, то етика права, за 
Е. Вольфом, має своїм предметом його 
справедливість: «заданість права не 
ідентична його даності, і все ж вони дані 
поряд один з одним і один в одному. Буття 
правового Належного не ідентичне наяв-
ному буттю права, але все ж суще в ньому 

7  Wolf E. Vom Wesen des Rechts in deutscher 
Dichtung. Hölderlin, Stifter, Hebel, Droste. Frankfurt a. 
M. 1946. У передмові до даної книги вказано «Ця 
книга відповідає на питання, чи може поезія ска-
зати щось зобов’язуюче про природу права. У ній 
піднімається не літературно-історичне, а філософ-
сько-правове питання».

і разом з ним» [18, с. 607]. За визначен-
ням правознавця, етико-правове питання 
є самостійним і не перетинається з питан-
ням правової онтології: «початковість 
права не ідентична його справедливості» 
[18, с. 608]. Водночас, звернення до етич-
ного у праві неодмінно веде до деонтоло-
гізації такої філософсько-правової кон-
цепції, до відділення обґрунтовуваного у 
ній поняття права від реального життя8 
[18, с. 608]. 

Однак Е. Вольф не зупиняється на 
цьому та стверджує, що «філософія права 
базується на теології права і вливається в 
неї» [18, с. 610]. Як вказує автор, онтоло-
гія і етика права не в змозі ні поставити, 
ні відповісти на питання про «звідки» і 
«куди» Буття і Належне права. Будь-яка 
відповідність і задавання міри поведінки 
відбуваються в самоузгодженні. Але згода 
між людьми є лише остільки, оскільки Бог 
зробив себе зрозумілим людям, говорив 
з ними (являвся) і (в Старому і Новому 
завіті) «домовився» з ними: правове буття 
відкрито людині в зверненні Бога, екзисту-
вати в праві він може лише перед Богом. 
Справедливість є вказівне слово Бога ‒ 
«біблійна вказівка» [18, с. 610]. У ній 
стають явними соціально-теологічні фун-
даменти правового буття ‒ особистість і 
солідарність. Особистістю володіє людина, 
яка слухає заклик Бога і відповідає перед 
ним: це архі-право (Das Urrecht), що випе-
реджає усі основні права (права людини), 
які воно обґрунтовує і обмежує. Солідар-
ність є включеністю особи у рівність перед 
Богом. Його право ‒ «право ближнього» 
діє перед всяким самоствердженням люд-
ського права з природи, розуму, історич-
ної традиції; до всякої правової вимоги з 
індивідуальності або соціальності.

Ерік Вольф в лютеранському дусі нази-
ває любов до ближнього сутністю людської 
природи, виводить з трансцендентної ідеї 
абсолюту «релігійно-екзистенційне» буття 
права. У пошуках проявів абсолюту він 
звертається до божественних заповідей, 
стверджує, що всяке «людське право» 

8  Цікаво, що В. Майхофер подібно до свого 
вчителя також впритул наблизився до деонтоло-
гії, за що часто піддавався критиці у радянський 
період. До цього: Рабінович С.П., Бесага І.В. Філо-
софсько-правова концепція Вернера Майхофера як 
предмет дослідження в радянському правознавстві. 
Соціально-правові студії, 2(4). 2019. С. 8–15
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може бути осмислено лише на основі 
Біблії, яка розкриває сенс любові до ближ-
нього як природне право співучасників 
життєвих відносин, як «право ближнього» 
[3, с. 48; 17; 19].

Висновки. Погляди Е. Вольфа, які так 
і не були сформовану цілісну концепцію, 
важко віднести до одного із способів осмис-
лення права. У його розвідках отримують 
своє висвітлення екзистенціальні, онто-
логічні (на початках), теологічні, деонто-
логічні та деякі інші погляди. Водночас, 
осмислення права як такого, що здійсню-
ється в ході самобутнього людського існу-
вання – екзистенції, в усій цілісності соці-
альних зв’язків людини та з урахуванням 
її специфічної історичної ситуації, відпові-
дає основним засадам філософсько-пра-
вового екзистенціалізму. При цьому, звер-
нення до ідеї «Бога» як трансцендентного 
чи до «заповідей Божих» як архі-права не 
можна вважати виходом за рамки цієї течії, 
перш за все тому, що як розуміння Бога, 
так і трактування змісту біблійних текстів 
покладено на саму людину, а не дано їй 
у вигляді «готової», зовнішньо нав’язаної 
істини.

Серед ідей Еріка Вольфа, які відповіда-
ють екзистенціалістським філософським 
(і філософсько-правовим концепціям) 
варто також назвати наступні: 1) погляди 
названого філософа права теоло-
гічно орієнтовані, як і екзистенціаліст-
ські філософсько-правові концепції, які 
мають своєю ідейною основою релігійний 
екзистенціалізм (К. Ясперс, Г. Марсель, 
Н. А. Бердяєв та ін.); 2) у напрацюван-
нях дослідника отримати обґрунтування 
категорії «екзистенції», «ситуації» та 
«скінченості людського буття», які є клю-
човими для екзистенціалізму. Окремі 
правознавці та філософи вкладали у 
вищеназвані поняття особливий зміст, що 
призвело до виникнення кількох варіан-
тів екзистенціального права, яким можна 
вважати також «право ближнього» Еріка 
Вольфа; 3) при прийнятті (правового) 
рішення першорядне значення надається 
волі людини, що була залучена у життєву 
ситуацію (мірою індивідуальної відпові-
дальності у Е. Вольфа виступає совість); 
4) визнання за індивідом − суб’єктом 

правозастосування творчої волі : ставка 
робиться не на об’єктивне знання (отри-
мане засобами природничих наук), а на 
процес пізнання та інтерпретації (розу-
міння); 5) намагання надати відповідь на 
етично-правові питання.

Перспективи подальших досліджень 
вбачаються у систематизації ключових 
моментів вольфівського праворозуміння, їх 
порівняння поглядами філософів права-ек-
зизистенціалістів (М. Мюллера, Е. Фех-
нера, Ґ. Кона та ін.). Окремим напрямом 
дослідження може слугувати висвітлення 
способів та міри впливу ідей Еріка Вольфа 
на формування філософсько-правової кон-
цепції Вернера Майхофера. 
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ЕВТАНАЗІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

У статті досліджено зміст і характер евтаназії як соціального явища та проблеми 
її реалізації в Україні. Обґрунтовано неоднозначність легалізації евтаназії в Україні з 
огляду на ризики, які можуть виникнути внаслідок її застосування. Наголошено, що в 
Україні, як і в багатьох інших державах світу, були спроби узаконити евтаназію. Проте 
жодна із цих спроб не закінчилась її легалізацією, оскільки більшість експертів відки-
дають евтаназію, вважаючи цю практику морально неприпустимою. Інші дослідники, 
навпаки, наполягають на легалізації евтаназії з огляду на те, що лікарі борються за життя 
людини до самої смерті, а коли врятувати пацієнта абсолютно неможливо – варто при-
пинити спроби порятунку шляхом евтаназії. Термін «евтаназія» багатозначний. Він має 
і медичне, і юридичне значення. Легалізація евтаназії – це передусім морально-етична, 
віросповідна, соціальна та правова проблема такого фундаментального права людини 
як «право на смерть». Оскільки немає життя без смерті, поняття життя може бути оці-
нено тільки з позиції смерті. А найкраще, щоб смерті не було. І щоб близькі не вмирали 
і були поруч. По-перше, з урахуванням медичного аспекту кожна людина має право на 
смерть без агонії (особливо при невиліковних і пов’язаних із фізичними стражданнями 
хворобах). По-друге, з урахуванням юридичного аспекту людина має право на смерть 
без агонії лише за умови наявності юридичного механізму здійснення цього права. 
Саме тому евтаназія (з урахуванням філологічного аспекту доцільно використати термін 
«ойтаназія») допустима виключно до людини, причому до повнолітньої та дієздатної. 
Але при цьому потрібний досконалий юридичний механізм правового регулювання. 

Ключові слова: права людини, евтаназія, активна евтаназія, пасивна евтаназія, 
легалізація, трансплантація органів, життя людини, здоров’я людини.
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Постановка проблеми. Сьогодні, коли 
медицина досягла значного прогресу у 
своєму розвитку, з’явилася можливість 
продовжувати життя важкохворим пацієн-
там тривалий час. Однак багатьом хворим 
під час цього процесу, на жаль, продов-
жується не життя, а процес згасання. Апа-
рати штучної вентиляції легень, штучного 
кровообігу, трансплантація органів дозво-
ляють забезпечувати життєдіяльність при-
реченим на смерть пацієнтам. Але не всім 
людям, які важко хворіють, вдалося оду-

жати й повернутися додому. Багато хворих 
проводять останні дні свого життя в стінах 
лікарні у важких муках і стражданнях. Деякі 
з них, відчуваючи не тільки фізичний, але 
й душевний біль, говорять про те, що не 
хочуть більше жити. Лікарям доводиться 
спостерігати за безнадійно хворими паці-
єнтами, бачити їхні страждання і слухати 
прохання про допомогу або вилікуватися, 
або померти. Але часто лікарі стикаються 
з невиліковними хворими, коли шансів 
на одужання практично немає. У таких 
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випадках і постає питання про таку неод-
нозначну процедуру як евтаназія.

Мета статті. Слово «евтаназія» похо-
дить від злиття двох грецьких слів: 
«ev» (добре, благородно, доблесно) і 
«tha’natos» (смерть). Цей термін увів в 
науковий обіг англійський філософ Френ-
сіс Бекон ще в XVI ст. на позначення 
полегшення мук вмирання [1].

Зміст і характер евтаназії обумовлює 
різновид її форми. Назвемо їх.

Активна евтаназія – це навмисне запо-
діяння невиліковно хворому пацієнтові 
на його прохання швидкої і легкої смерті 
з метою позбавлення його від болісних 
фізичних страждань, здійснене з мотиву 
співчуття [2].

Однак активною евтаназією не є: вбив-
ство з «милосердя» – коли лікар, не керу-
ючись проханням безнадійно хворого, а 
спостерігаючи його болісні страждання, 
які обов’язково незабаром приведуть до 
смерті, і будучи не в силах їх усунути, 
вводить, наприклад, йому наддозу зне-
болювального препарату, внаслідок чого 
настає смерть; «самогубство, яке асистує 
лікар» – лікар тільки допомагає неви-
ліковно хворій людині покінчити з жит-
тям, наприклад, дає таблетки, після при-
йому певної кількості яких настає смерть. 
Вирішальні дії здійснює пацієнт само-
стійно [3, с. 118–120]. 

Пасивною евтаназією називається від-
мова починати життєпідтримувальну 
терапію або її припинення (від’єднання 
апарату штучного кровообігу або штучної 
вентиляції легень; виписка невиліковно 
хворого пацієнта додому тощо) [4]. 

 Виклад основного матеріалу. На 
думку Б. О. Логвиненко, відмова від 
трансплантації також може бути про-
явом добровільного наближення пацієн-
том моменту смерті. Медичний працівник 
тут фактично безсилий, адже право на 
медичне втручання є прерогативою паці-
єнта. Отже, у цьому випадку особа може 
розпоряджатися власним життям. З іншого 
боку, хвора особа завжди може вчинити 
самогубство, яке може бути продикто-
ване бажанням припинити страждання від 
захворювання. Такі випадки не є пооди-
нокими і часто висвітлюються в засобах 
масової інформації. Серед причин таких 

дій можна назвати недостатній розвиток 
інституту паліативної допомоги в Україні 
та відсутність визнання права на евтана-
зію [5, с. 24]. 

Евтаназія з’явилася в момент прийняття 
людиною рішення про добровільний від-
хід з життя з використанням спеціаль-
ної медичної процедури. Відомості про 
застосування евтаназії сягають корінням 
у стародавню Індію, де норми поведінки 
зобов’язували «накласти на себе руки» 
жінок-вдів, а також в Японію, де вже в 
Новий час престарілих жителів з гірських 
сіл, що перетворилися на тягар для своїх 
родичів, за їх згодою відвозили на свя-
щенну гору, залишаючи вмирати. 

У Стародавньому Римі вбивство на про-
хання потерпілого залишалося безкар-
ним. Сократ і Платон вважали цілком пра-
вомірним умертвіння невиліковно хворих 
людей. А ось Аристотель, навпаки, був 
противником такого підходу [6].  

«Смертю з жалю» називалося її засто-
сування до психічно хворих людей та інва-
лідів у Німеччині після приходу до влади 
нацистів, після  того як Гітлер розв’язав 
війну в Європі 1939 року. Так знищували 
«неповноцінні життя» [7].

Проблема евтаназії і добровільного від-
ходу з життя невиліковно хворої людини 
широко обговорюється на Заході з кінця 
50-х років. Вважається, що однією з при-
чин цього став розголос практики амери-
канського лікаря-патологоанатома Джека 
Кеворкяна. У 1958 р. доктор Кеворкян 
опублікував у пресі низку статей, у яких 
закликав безболісно позбавляти життя 
злочинців, засуджених до смертної кари, 
а їхні тіла використовувати для науко-
вих дослідів, а окремі органи – для тран-
сплантацій. Пізніше, ставши свідком без-
глуздо жорстоких самогубств, він дійшов 
думки, що зневіреним, безнадійно хворим 
людям, які вирішили покінчити з життям, 
потрібна в цьому допомога. Від словесних 
і газетних виступів Кеворкян перейшов 
до справи і запатентував свій винахід, 
який згодом журналісти назвали «маши-
ною смерті» [8]. За допомогою цього при-
стосування у вигляді крапельниці можна 
швидко і безболісно умертвляти людей. 
В апараті було передбачено і спеціальний 
пристрій для переривання процедури, 
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якщо доброволець несподівано змінить 
своє рішення. Надалі він удосконалив 
«суїцидальну» (вбивчу) машину, забезпе-
чивши її маскою з автоматичною подачею 
смертельної дози вуглекислого газу.

Багато безнадійно хворих людей скори-
сталися цим апаратом у присутності його 
автора. У США це викликало обурення 
громадськості. Занепокоєння пов’язане 
передусім із тим, що колишній патолого-
анатом одноосібно, без консиліуму ліка-
рів-фахівців визначає фатальність хво-
роби й асистує у подібних справах. За 
чверть століття Джек Кеворкян зупинив 
життя близько 130 хворим. Багаторічна 
тяганина його зі судами штату Мічиган, які 
кілька разів його виправдовували, закін-
чилася його засудженням. Ще раніше про-
фесійна асоціація американських медиків 
позбавила його звання лікаря. Сам він 
отримав прізвисько «доктор-смерть» [9]. 

Піонером у галузі легалізації добровіль-
ної смерті стали Нідерланди. З 1 квітня 
2002 р. Нідерланди стали першою кра-
їною у світі, яка законодавчо закріпила 
за смертельно хворими пацієнтами право 
на активну евтаназію. Згідно із законо-
давством Нідерландів, смертельна про-
цедура може бути застосована до хворих 
не молодше 12 років і здійснена тільки 
на вимогу пацієнта, якщо буде доведено, 
що його страждання нестерпні, хвороба 
невиліковна і лікарі не можуть нічим допо-
могти. Для дітей від 12 років обов’язко-
вою умовою є згода батьків. При цьому 
вимагається повторна згода самого паці-
єнта. Рішення уповноважені виносити як 
мінімум два лікаря, а в разі сумніву справу 
розглядає прокуратура [10, с. 160]. Також 
евтаназія дозволена в Бельгії, Голландії, 
Швейцарії (у кантоні Цюріх), Люксембурзі, 
Канаді, у деяких штатах США (Вашингтон, 
Вермонт, Джорджія і Орегон). Деякі дер-
жави як альтернативу евтаназії виділили 
окрему норму – привілейоване вбивство. 
Ідеться про Азербайджан, Болгарію, Гру-
зію, Данію, Німеччину та Польщу [11]. 

У березні 2021 р. евтаназію дозволили в 
Іспанії. Умови здебільшого такі: евтаназію 
може зробити тільки невиліковно хвора 
людина, хвороба якої прогресує і завдає їй 
фізичних та (або) моральних страждань, 
а за прогнозами лікарів жити їй залиша-

ється не більш ніж пів року. Єдина кра-
їна у світі, де евтаназію може зробити не її 
громадянин, – Швейцарія. Там заборонена 
комерційна евтаназія, тому діє така схема: 
добровільно перервати своє життя можна 
через спеціальну громадську організацію. 
Для цього потрібно внести членський вне-
сок – приблизно 6000-10 000 євро. Ціна 
залежить від того, один пацієнт приїде чи 
із сім’єю, скільки він хоче побути у Швей-
царії до процедури, який влаштувати 
похорон і як переправляти прах на бать-
ківщину [12].

У середині 1990-х у північній частині 
Австралії практикувалася евтаназія, однак 
після втручання федеральної влади таку 
практику заборонили. Зрештою, найне-
сподіваніший і, можливо, найбільш циніч-
ний спосіб добровільного відходу з життя 
винайшов австралійський доктор Філіп 
Нітшке. Змученому безнадійною бороть-
бою за життя пацієнтові пропонується 
зіграти з комп’ютером. У разі програшу 
на екрані з’являється ввічливе питання: 
«завершити гру?». Отримавши ствердну 
відповідь, електронний партнер дає сиг-
нал механізму, який виробляє смертельну 
ін’єкцію у вену. За період з вересня 1996-
го по березень 1997-го, поки на північній 
території Австралії діяв закон, що дозво-
ляв евтаназію, таким способом скориста-
лися четверо людей. Після того як феде-
ральний парламент скасував цей закон, 
«машина смерті» перекочувала в Англію, 
стала експонатом Музею науки в Лондоні. 
А в самій Австралії демонструвати її забо-
ронено [13].

В Україні заборонена будь-яка форма 
евтаназії. Так, у Законі України «Основи 
законодавства України про охорону здо-
ров’я» в ч. 3 ст. 52 вказано, що медичним 
працівникам забороняється здійснення 
евтаназії – навмисного прискорення 
смерті або умертвіння невиліковно хво-
рого з метою припинення його страждань 
[14]. Такі дії кваліфікуються як умисне 
вбивство (без пом’якшувальних та обтя-
жувальних обставин) (ч. 1 ст. 115 Кримі-
нального кодексу України) [15]. Водночас 
у ст. 43 Закону «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» передба-
чено, що якщо пацієнт відмовляється від 
лікування, лікар має право взяти від нього 
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письмове підтвердження, а при неможли-
вості його одержання – засвідчити відмову 
відповідним актом у присутності свідків. 
Якщо відсутність згоди може призвести 
до тяжких для пацієнта наслідків, лікар 
зобов’язаний йому це пояснити. Анало-
гічне застереження міститься і в клятві 
Гіппократа, щоправда, в законодавстві 
України офіційно прийнятої клятви Гіппо-
крата немає. На сьогодні діє Указ Прези-
дента України «Про клятву лікаря», в якій 
ні слова не сказано про евтаназію [16]. 

Основи законодавства України про 
охорону здоров’я громадян передбача-
ють відмову пацієнта від медичного втру-
чання (ч. 4 ст. 43). При цьому, як наго-
лошує І. Синюта, у разі здійснення права 
на згоду на медичну допомогу згода 
повинна відповідати таким критеріям пра-
вомірності: а) інформованість; б) добро-
вільність; в) компетентність. Нормативне 
забезпечення цих критеріїв спричинює 
чимало неоднозначностей [17, с. 17]. 
У таких випадках хворому або його закон-
ному представникові в доступній для 
нього формі мають бути роз’яснені мож-
ливі наслідки, про що оформляється спе-
ціальний запис у медичній документації, 
що підписується лікарем, хворим або його 
законним представником. Водночас на 
початку 2021 року віцеспікер Верховної 
Ради Руслан Стефанчук представив Кон-
цепцію поновлення Цивільного кодексу, 
в якій пропонується «розглянути питання 
про можливість легалізації пасивної евта-
назії (відключення від приладів життєза-
безпечення) і асистованого самогубства 
(коли лікар тільки дає пацієнтові смер-
тельний препарат або виписує рецепт на 
нього, а не робить ін’єкцію)».

Позиції щодо неприпустимості легаліза-
ції евтаназії дотримується Європейський 
суд з прав людини (далі – ЄСПЛ). Цю 
позицію постульовано в рішенні у справі 
«Претті проти Сполученого Королівства» 
(Pretty v. UK) [18]. У своїй заяві жителька 
Сполученого Королівства, яка страждала 
на прогресуючі нейрогенеративні ура-
ження рухових відділів центральної нер-
вової системи, що призвело до паралізації 
рук, ніг і м’язів, які відповідають за процес 
дихання, просила суд надати імунітет від 
кримінального переслідування її чоловіку, 

який мав надати їй допомогу у здійсненні 
самогубства, що переслідується англій-
ським правом, оскільки її стан паралічу 
не давав можливості здійснити таке само-
губство самостійно. Заявниця висунула 
доводи, наче така допомога в самогубстві 
не суперечить ст. 2 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 
(далі – Конвенція), а захищає не тільки 
право на життя, але і право обирати про-
довжувати життя чи ні. Суд наголосив, 
що у справах, які стосувалися права на 
життя, він робив акцент саме на обов’язку 
держави захищати життя [19, с. 391]. 
У зв’язку із цим, ст. 2 Конвенції не може 
тлумачитись як така, що передбачає право 
на смерть, яке є діаметрально протилеж-
ним праву на життя. Отже, як наголошує 
М. Громовчук, ЄСПЛ не визнав евтаназію 
невіддільним правом людини розпоряджа-
тися своїм життям [20, с. 31]. 

Загалом же ЄСПЛ із 2000-го по 
2018 рік розглянув 11 справ щодо при-
пинення життя на прохання (подані в 
хронологічному порядку): Sanles Sanles 
v. Spain 26 October 2000 (inadmissibility 
decision); Pretty v. the United Kingdom 
29 April 2002 (Chamber judgment); Ada 
Rossi and Others v. Italy 16 December 
2008 (inadmissibility decision); Haas v. 
Switzerland 20 January 2011 (Chamber 
judgment); Koch v. Germany 19 July 2012 
(Chamber judgment); Gross v. Switzerland 
30 September 2014 (Grand Chamber 
judgment); Lambert and Others v. France 5 
June 2015 (Grand Chamber); Nicklinson and 
Lamb v. the United Kingdom 23 June 2015 
(inadmissibility decision); Charles GARD 
and Others against the United Kingdom 27 
June 2017 (inadmissibility decision); Afiri 
and Biddarri v. France 23 January 2018 
(inadmissibility decision); Mortier v. Belgium 
(no. 78017/17) Application communicated 
to the Belgian Government on 3 December 
2018 [21]. Проаналізувавши ці рішення, 
відома науковиця Я. Триньова зробила 
висновок щодо неоднозначності рішень 
ЄСПЛ. Так, наприклад, протилежне тлу-
мачення ст. 2 Конвенції можна спостері-
гати у справах Pretty v. the United Kingdom 
29, April 2002, в якій Європейський суд з 
прав людини не визнає порушенням ст. 2 
відсутність легалізації САЛ ( самогубство, 



Право та державне управління

18

асистоване лікарем), та Lambert and 
Others v. France, 5 June 2015, тут ЄСПЛ 
уже не визнає  порушенням ст. 2 наявність 
легалізації ортаназії. Таке ж неоднозначне 
тлумачення ст. 8 можна спостерігати у 
справах Haas v. Switzerland, 20 January 
2011, в якій відмова у видачі летальної 
дози препарату для проведення САЛ у 
справі не визнано порушенням ст. 8, та 
Gross v. Switzerland, 30 September 2014, 
де такі самі діяння визнано вже порушен-
ням ст. 8 (однак через формальні обста-
вини це рішення визнано недійсним) [21].

В Україні живе 324 000 паліативних 
пацієнтів. Паліативних – значить тих, у 
кого немає надії на одужання, а прогноз 
життя обмежений. Скільки з них щодня 
кажуть або думають: «Я не можу так 
більше жити і хочу померти» – невідомо. 
Скільки вдаються до суїциду від болю 
та безвиході – невідомо й поготів. Але 
точно кажуть, думають і вчиняють. Вихо-
дом для одних пацієнтів може стати гідна 
паліативна допомога, для інших – евта-
назія. Перше в нас поки далеко від іде-
алу, друге – під забороною. Щоправда, у 
кабінетах Верховної Ради припадає пилом 
законопроєкт про евтаназію. Але подавати 
його автори не наважуються – кажуть, що 
суспільство не готове [12].

З позиції прихильників заборони евта-
назії можна навести такі доводи:

 – після легалізації цієї процедури 
зростає ймовірність зловживання з боку 
медичних працівників;

 – правовий скептицизм суспільства 
сприяє неправильному розумінню евта-
назії;

 – релігійність країни не дозволяє 
ввести цю процедуру [22].

Тож цю проблему розглядають і з релі-
гійної точки зору. Зокрема, церква визна-
чає евтаназію як самогубство і вбивство. 
Пропаганда самогубства є крайнім ступе-
нем відпадання від Бога. Люди, які висту-
пають за легалізацію цього гріха, є без-
релігійними і роблять важкий гріх проти 
Бога – джерела життя. Бог нескінченно 
більше любить людину, ніж ті люди, які 
під виглядом співчуття намагаються втру-
титися в дію Промислу Божого про спа-
сіння людини. Страждання часом є очис-
ними і ведуть до порятунку і слави в 

житті майбутнього століття. Разом з тим 
священнослужителі на досвіді знають, як 
після молитви, соборування і причастя 
абсолютно безнадійні хворі поверталися 
до нормального життя. Ініціатори евтана-
зії виступають проти Бога і фактично є не 
просто невіруючими в Бога і в майбутнє 
життя людьми, а богоборцями [23, с. 5]. 
Дослідники стверджують, що евтаназію не 
можна розглядати інакше, як форму при-
хованого або відкритого сатанізму. Відді-
лення душі від тіла, так само як і народ-
ження людини, належить тільки Богу. 
Тільки він є джерелом воскресіння, життя і 
упокоєння. Жахливо, коли лікарів, покли-
каних охороняти здоров’я і життя людей, 
допускають зробити «знаряддями вбив-
ства» [24].

З позиції прихильників введення евта-
назії можна навести такі аргументи:

 – якщо людина має право на життя, то 
вона має і право на смерть;

 – заборона евтаназії суперечить прин-
ципам забезпечення свободи і людської 
гідності.

Думки людей щодо цієї процедури 
залежать не тільки від особистих домис-
лів, а й від релігійної складової їхнього 
життя. Адже релігія і донині займає важ-
ливу позицію в житті багатьох людей. 
У різних конфесіях висуваються різні 
думки з цього питання.

Щодо ісламу можна сказати, що Всеви-
шній Творець є повноправним господарем 
життя людини, людина ж є його служите-
лем на землі. Людина по своїй волі може 
встановлювати для себе деякі правила 
і виконувати їх. Але на життя, дане їй 
Богом, вона зазіхати не має права. Зазі-
хати на своє життя – це вбивство. Бо Все-
вишній в Корані каже: «не вбивайте самих 
себе, адже Аллах милостивий до вас»; 
«не вбивайте душу, яку Аллах заборонив 
вбивати, якщо тільки у вас немає на це 
права. Це заповідав вам Аллах. Можливо 
ви зрозумієте»; «не вбивайте своїх дітей, 
побоюючись злиднів, адже ми забезпечу-
ємо їжею їх разом з вами. Воістину, вби-
вати дітей – тяжкий гріх» [25]. Із цього 
ми розуміємо, що іслам категорично проти 
евтаназії. 

Як і в індуїзмі, у буддистів немає цен-
тралізованої релігійної влади, яка б ого-
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лошувала про доктрину та етику. Буд-
дизм – це гнучка і помірна релігійна 
система і на практиці місцеві звичаї іноді 
відіграватимуть значно важливішу роль 
у взаєминах лікаря і пацієнта, ніж уся 
буддистська доктрина. Зараз, коли буд-
дизм вже вписався в західну культуру, 
багато більш «традиційних» послідовни-
ків Будди модернізували свої погляди на 
смерть і вмирання. Наприклад, ця точка 
зору очевидна щодо західних буддистів 
до донорства органів. Звичайний буд-
дизм оснований на культурі, в якій він 
прийнятий. Тому ставлення буддистів 
до хвороби і смерті можуть значно від-
різнятися в населення Індії, Тибету, Таї-
ланду, Японії та Західного світу. Тому 
дуже важливо прямо запитати і паці-
єнта, і його сім’ю, як конкретно в їхній 
культурі трактується та чи інша про-
блема. Щоправда, деякі аспекти будуть 
однакові для всіх буддистів, так як у них 
немає моральної вимоги і зобов’язань 
зберігати життя за всяку ціну – це запе-
речення загальнолюдських гуманітарних 
цінностей. Купірування болю і принцип 
подвійного ефекту допустимі, але будди-
сти вважають, що дуже важливо зустріти 
смерть у ясній свідомості. Тому деякі з 
них відмовляються від знеболювання і 
седації. Евтаназія або вбивство з мило-
сердя неприйнятні. Лікування в термі-
нальному періоді має бути доступним, 
якщо підтримують хоспісний рух [26].

Утім, зауважимо, наразі величезна 
проблема для сучасної медицини – це 
онкологічні захворювання. Біль і самот-
ність – доля більшості онкологічних 
хворих. Яка медична практика догляду 
за такими хворими? У різних країнах ці 
питання вирішують по-різному, залежно 
від економічних можливостей, релігій-
них, національних традицій, поваги до 
людини і готовності допомогти неміч-
ному і безнадійно хворому. Із цією метою 
створюються спеціальні лікувальні уста-
нови – так звані хоспіси, що реалізують 
централізовану програму паліативної та 
підтримувальної допомоги хворим, які 
помирають, та їхніх сімей у формі сома-
тичного, психологічного, соціального і 
духовного піклування, в яких пацієнти 
відчувають, що живуть повноцінним 

духовним життям, а не доживають свій 
вік у страшних муках й агонії.

З історії відомо, що ще в 60-х роках 
минулого століття два лікарі – Е. Кюблер-
Росс і С. Сондерс, поклали початок руху, 
який ставив собі за мету змінити медицину 
так, щоб вона могла обслуговувати спе-
ціальні потреби вмираючих пацієнтів та 
їхніх сімей [27, с. 98]. 

Деякі лідери хоспісного руху доводять, 
що прохання про смерть з участю лікаря 
виникають тільки тоді, коли люди не зна-
ють, як діє сучасне хоспісне обслугову-
вання. Тут панує дивно доброзичлива і 
довірча атмосфера, яка дозволяє пацієн-
тові почуватися комфортно. Хоспіс ніколи 
не забирає в людей надію одужати. Шанс 
завжди є – можливі помилки в поста-
новці діагнозу або випадки неймовірного 
самозцілення організму. І якщо надії вже 
нема, все-таки залишається остання – на 
гідне завершення життєвого шляху. Сут-
ність паліативної допомоги – не в ліку-
ванні основного захворювання, а в знятті 
симптомів, що погіршують якість життя 
хворого, застосуванні знеболювальних 
засобів [28]. Особливо це стосується 
онкохворих пацієнтів. 

Рак не щадить нікого і не знає соці-
альних і вікових відмінностей. У пала-
тах хоспісу виявляються і самотні, і ото-
чені люблячими родичами люди, освічені 
і неосвічені, літні і юні. У центрах є свої 
особливості, які проявляються навіть у 
правилах догляду за хворими. Вони пов’я-
зані з філософією хоспісної допомоги: у 
центрі всього – пацієнт, його особистість. 
Тут працюють над тим, щоб дотримуватися 
інтимності, наприклад, не міняти пацієн-
тові підгузник без ширми. Тому що одне з 
головних правил паліативної медицини – 
поважати пацієнта і зберігати його гідність 
до самого кінця.

Висновки. Отже, можемо зробити 
висновок, що на питання заборони евта-
назії в Україні неможливо відповісти 
однозначно. Евтаназія – це посягання 
на людське життя. Можливість помилки 
лікаря, який поставив неправильний діа-
гноз або призначив неправильне ліку-
вання. Також це ризик протиправних 
дій з боку медперсоналу – зловживання 
своїм становищем. Евтаназія при цьому 
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може стати способом вбивства, шля-
хом підкупу медперсоналу і суперечити  
присязі  Гіппократа. З погляду релігії, 
евтаназія – це вбивство.

В Україні велика увага приділяється 
розвитку паліативної медичної допо-
моги, яка сприяє ефективному і своєчас-
ному позбавленню болю і полегшенню 
інших тяжких проявів хвороби, покращує 
якість життя невиліковно хворих осіб до 
моменту їх смерті. Це, безумовно, сприяє 
розвитку суспільства в цілому, медицини 
зокрема, прищепленню в суспільстві 
ставлення до життя людей як до безцін-
ного дару. Це дає змогу зберегти цінно-
сті суспільства та розвиватися в цивілі-
зованому світі.
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Tarasevych T. EUTHANASIA AS A SOCIAL PROBLEM
The article examines the content and nature of euthanasia as a social phenomenon 

and the problems of its implementation in Ukraine. The ambiguity of the legalization of 
euthanasia in Ukraine is substantiated in view of the risks that may arise as a result of its 
use. It was emphasized that in Ukraine, as well as in many other countries of the world, 
there were attempts to legalize euthanasia. However, none of these attempts resulted in its 
legalization, as most experts on this issue reject euthanasia, considering this practice morally 
unacceptable. Other researchers, on the contrary, insist on the legalization of euthanasia 
given the fact that doctors fight for a person’s life until death, and when it is absolutely 
impossible to save the patient, it is worth stopping attempts to save the patient by means of 
euthanasia. The term “euthanasia” has many meanings. This term has both a medical and 
a legal meaning. The legalization of euthanasia is primarily a moral and ethical, religious, 
social and legal problem of such a fundamental human right as the “right to die”. Since there 
is no life without death, the concept of life can only be evaluated from the standpoint of 
death. And the best thing is that there is no death. And so that loved ones do not die and are 
near. First, taking into account the medical aspect, every person has the right to die without 
agony (especially in the case of incurable and physically painful diseases). Secondly, taking 
into account the legal aspect, a person has the right to death without agony only if there is 
a legal mechanism for the exercise of this right.

That is why euthanasia (taking into account the philological aspect, it is appropriate to 
use the term “euthanasia”) is permissible only for a person, and for an adult and capable 
person. But at the same time, a perfect legal mechanism of legal regulation is needed.

Key words: human rights, euthanasia, active euthanasia, passive euthanasia, legalization, 
organ transplantation, human life, human health.
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОКРЕМИХ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ 
У ПРОЦЕСАХ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ

У статті здійснено комплексний аналіз міжнародно-правового статусу окремих євро-
пейських інституцій, які залучаються до реалізації концепції перехідного правосуддя. 
Автор наголошує, що актуальність цієї теми обумовлена тим, що міжнародно-правовий 
статус означених суб’єктів майже не досліджується, що не дозволяє сформувати уяв-
лення про можливості використання означеного потенціалу на етапі перехідних проце-
сів. Автор виділяє наступні особливості міжнародно-правового статусу ЄСПЛ у розрізі 
реалізації перехідних процесів: 1) мета створення суду відповідає завданням перехід-
ного правосуддя, зокрема в центрі є питання припинення системних порушень прав 
людини; 2) рішення ЄСПЛ ухвалюються на наднаціональному рівні та у подальшому, 
а виконуються національними інституціями, що вказує на транснаціональний характер 
судочинства в рамках перехідного правосуддя; 3) практика ЄСПЛ, як і окремі напрямки 
перехідного правосуддя, спрямована на захист прав жертв, які на постконфліктному 
етапі потребують додаткових гарантій. Відзначено, що наднаціональне управління сфе-
рою правового захисту біженців та переміщених осіб є вкрай важливим, адже мова йде 
про залучення третьої сторони для допомоги жертвам конфлікту. У таких умовах цен-
тралізована політика управління дозволяє сформувати єдині стандарти надання колек-
тивного тимчасового захисту біженцям. Автор зазначає, що мандат FRA утворюється 
такими правовими формами, як моніторинг та спостереження, з огляду на це, резуль-
тати моніторингової діяльності FRA можуть бути основою стратегії перехідного право-
суддя, адже вони демонструють характер та системність порушення основоположних 
прав людини, які стали причинами соціальних потрясінь. Автор доходить висновку, що 
будучи функціонально обмеженими, досліджені європейські інституції реалізують лише 
частину свого мандату та цілковито залежні від ключових інституцій ЄС. Акцентовано 
увагу на тому, що подібна ситуація є наслідком політизованості правових форм роботи 
ЄС у сфері перехідного правосуддя.

Ключові слова: європейські інституції, міжнародно-правовий статус, перехідне пра-
восуддя, постконфліктний розвиток, правові форми, соціальні потрясіння. 

Постановка проблеми в загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важли-
вими науковими чи практичними 
завданнями. Розбудова миру вимагає 
залучення суб’єктів регіонального рівня, 
тобто інституцій Європейського Союзу 
(далі – ЄС), які маючи відповідний ман-
дат, повинні допомагати постконфліктним 
державам втілювати стратегії перехідного 
правосуддя. На сучасному етапі розвитку, 
міжнародно-правовий статус означених 
суб’єктів майже не досліджується, що не 
дозволяє сформувати уявлення про мож-

ливості використання означеного потен-
ціалу на етапі перехідних процесів. Саме 
цим був зумовлений вибір теми цієї статті.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій з даної теми, виділення 
невирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячується дана 
стаття. Питання правового статусу євро-
пейських інституцій в різні часи  вивчали: 
Еліс Дональд, Константінос Маргарітіс, 
Стів Пірс, Клара Фоті, Жозеф Шехла та 
інші вчені. Однак спеціальних досліджень 
міжнародно-правового статусу інститу-
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цій ЄС, які задіяні у перехідних процесах 
у вітчизняній науці досі не проводилося, 
що вказує на актуальність обраної теми 
дослідження.

Формування цілей статті. Метою 
статті є комплексний аналіз міжнарод-
но-правового статусу окремих європей-
ських інституцій, які залучаються до реа-
лізації концепції перехідного правосуддя. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Сконцентруємося на декількох ключових 
інституціях та комплексно схарактеризу-
ємо їхній міжнародно-правовий статус та 
роль у перехідних процесах. 

1. Європейський суд з прав людини 
(далі – ЄСПЛ).

Ця інституція відіграє важливу роль в 
контексті роботи з жертвами конфлікту, 
зокрема сприянню в реалізації права на 
сатисфакцію. На постконфліктних етапах 
розвитку національна система судочин-
ства дуже часто виявляється не ефектив-
ною, що змушує жертв конфлікту звер-
татися до міжнародних судових інстанцій 
та відстоювати право на компенсацію 
моральної та майнової шкоди, яка була 
завдана винними в конфлікті особами 
або іншими суб’єктами, які діяли на їхній 
стороні (комбатанти, представники міс-
цевої влади, правоохоронці та інші). 
Тобто, ЄСПЛ слід розглядати як інстру-
мент відновлення порушених прав жертв 
конфлікту. Подібної думки дотримуються 
зарубіжні вчені. 

Зокрема, Еліс Дональд зазначає, що 
ЄСПЛ має важливе значення на етапі 
постконфліктного розвитку держав. Вод-
ночас слід реалістично дивитися на поло-
ження суду в системі судових суб’єктів як 
на національному, так і на наднаціональ-
ному рівнях. Отже варто враховувати той 
факт, що виконання рішень ЄСПЛ зале-
жить перш за все від політичної волі кож-
ної держави. З огляду на це, на перехід-
них етапах необхідні переконливі заходи, 
які дозволять донести до сторін конфлікту 
виняткову роль та прагматизм суду в умо-
вах недосконалої національної системи 
правосуддя [1, с. 109]. 

Однак науковець доволі чітко окрес-
лює ключову проблему участі ЄСПЛ у 

перехідних процесах: залежність процесу 
виконання рішень від політичної волі дер-
жав. Фактично, мова йде про невизнання 
юрисдикції ЄСПЛ та відмову від виконання 
його рішень, що є прямим обмеженням 
права жертв конфлікту на відшкодування. 
Також слід враховувати, що робота ЄСПЛ 
в рамках перехідного правосуддя вимагає 
вирішення питання поваги до посткон-
фліктних держав. Цей фактор включає 
практику попереднього вичерпання наці-
ональних заходів, які передбачені зако-
нодавством. У цьому випадку, низький 
рівень дотримання державою міжнарод-
них зобов’язань щодо права людини на 
розслідування, переслідування винних, 
покарання злочинців, навпаки вимагають 
від ЄСПЛ обмеження поваги до держав, 
особливо це відбувається коли сторони 
конфлікту вчиняли тяжкі воєнні злочини. 
В подібних ситуаціях суд здебільшого спи-
рається на міжнародно-правові акти, а не 
на національне законодавство, особливо 
коли мова йде про амністії для винних в 
конфлікті осіб [2, с. 1132]. 

Щодо виконання рішення, на націо-
нальному рівні передбачені спеціальні 
механізми, які формалізовані у відповід-
них законодавчих актах. Наприклад, для 
нашої держави таким документом є Закон 
України «Про виконання рішень та засто-
сування практики Європейського суду з 
прав людини» від 23 лютого 2006 року 
№ 3477-IV. Стаття 2 цього законо-
давчого акту регламентує питання 
обов’язковості виконання рішень 
ЄСПЛ, а стаття 3 покладає на державу 
фінансування витрат, пов’язаних з 
виконанням рішень [3]. 

У своїй науковій праці Жозеф Шехла 
зазначає наступне: як результат зроста-
ючої регіоналізації, в ЄС були створені 
на основі міжнародних зобов’язань дер-
жав у галузі прав людини, регіональні 
суди, зокрема і ЄСПЛ. Ключовим завдан-
ням останнього на перехідних етапах є 
боротьба з порушеннями прав людини, які 
відбуваються або мали місце в посткон-
фліктній державі. Це походить від права 
жертв конфлікту отримати доступ до 
механізмів і процесів відновлення. У світлі 
перехідного правосуддя, практика ЄСПЛ 
набуває важливого значення, оскільки 
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допомагає жертвам реалізувати право на 
відшкодування та репарації [4, с. 28].

Означена теза вказує на наступні 
особливості ЄСПЛ у розрізі реалізації 
 перехідних процесів: 1) мета створення 
суду відповідає завданням перехідного 
правосуддя, зокрема в центрі є питання 
припинення системних порушень прав 
людини; 2) рішення ЄСПЛ ухвалюються на 
наднаціональному рівні та у подальшому, 
а виконуються національними інститу-
ціями, що вказує на транснаціональний 
характер судочинства в рамках перехід-
ного правосуддя; 3) практика ЄСПЛ, як і 
окремі напрямки перехідного правосуддя, 
спрямована на захист прав жертв, які 
на постконфліктному етапі потребують 
додаткових гарантій. У якості прикладу, 
доцільно навести дві справи ЄСПЛ, які 
стосуються постконфліктних держав. 

Перша це Справа «Чірагов та інші 
проти Вірменії» (16 червня 2015 рік). 
Обставини справи стосуються збройного 
конфлікту між Вірменією та Азербайджа-
ном, який виник з приводу Нагірного 
Карабаху наприкінці 80-х років мину-
лого століття. Заявники вимагали від суду 
визнати їхні права на майно в Нагірному 
Карабасі, яке вони були змушені зали-
шити, і не мають можливості ним кори-
стуватися. Це достатньо типовий приклад 
потреб жертв конфлікту, які стали виму-
шеними переселенцями. У своєму рішенні 
ЄСПЛ визнав, що Республіка Вірменія, від 
початку конфлікту, мала значний та вирі-
шальний вплив на Нагірний Карабах, що 
два суб’єкти глибоко інтегровані один з 
одним майже в усіх важливих питаннях і 
що ця ситуація триває дотепер. Іншими 
словами, Нагірний Карабах та його адміні-
страція продовжує своє існування завдяки 
військовій, політичній, фінансовій та іншій 
підтримці з боку Вірменії, яка, внаслідок 
цього, здійснює ефективний контроль 
над Нагірним Карабахом та навколиш-
німи територіями. Суд також визнав права 
заявників на нерухоме майно, у тому числі 
земельні ділянки та іншу нерухомість [5].

У якості другого прикладу наведено 
Рішення Європейського суду з прав 
людини по Справі «Властіміл и Борка Бан-
кович та інші проти Бельгії, Чехії, Данії, 
Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, 

Ісландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, 
Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії, Турції 
та Об’єднаного королівства» від 12 грудня 
2001 року. Суть справи стосується подій 
кінця 90-х років минулого століття, 
зокрема конфлікту в Косово між серб-
ськими збройними силами та косовськими 
і албанськими збройними формуваннями. 
Зокрема, заявники скаржилися на бом-
бардування військами НАТО 23 квітня 
1999 року Телерадіоцентру Сербії, внаслі-
док якого загинули члени сім’ї заявників. 
Вони вимагали виплати компенсацій за 
смерть загиблих родичів від держав-від-
повідачів. ЄСПЛ у своєму рішенні відхилив 
у задоволенні вимог заявників, оскільки 
вважає, що будь-який юрисдикційний 
зв’язок між жертвами конфлікту та держа-
вами-відповідачами відсутній. Відповідно, 
суд не визнав вимог заявників та відхилив 
у їхньому задоволенні [6].

2. Агентство ЄС з питань притулку.
Враховуючи принцип індивідуалізації 

окремих напрямків перехідного право-
суддя на рівні ЄС, його інституції також 
мають особливий правовий статус, спря-
мований на захист окремих категорій 
жертв конфлікту. Одним з таких суб’єктів 
є Агенство ЄС з питань притулку (далі – 
EUAA), яке займається питаннями надання 
притулку в європейських країнах, зокрема 
і переміщеним особам. Як зазначає Клара 
Фоті EUAA працює в царині роботи з жер-
твами конфлікту та займається: розроб-
кою довгострокових інтеграційних захо-
дів, пошуком фінансування для програм 
захисту переміщених осіб, впроваджен-
ням механізмів доступу біженців до ринку 
праці, розробкою функціональних систем 
оцінки потреб та навичок переміщених 
осіб [7, с. 125–127]. 

Вважаємо, що в рамках перехідного 
правосуддя робота з переміщеними осо-
бами є дуже важливою, оскільки вона є 
частиною перехідних процесів та зумов-
лює залучення переміщених осіб до про-
цесів примирення та пошуку історичної 
правди. Існування означеної інституції в 
структурі ЄС вказує на комплексність полі-
тики перехідного правосуддя. Професор 
Стів Пірс наголошує, що в контексті роботи 
із жертвами конфлікту, EUAA забезпечує 
апробацію механізмів повернення перемі-
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щених осіб в постконфліктні держави, за 
умов безпечності територій. EUAA також 
виконує достатньо важливу функцію з 
інформаційно-аналітичного забезпечення 
питань, пов’язаних із переміщеними осо-
бами. Зокрема, це стосується створення 
відповідних реєстрів, обміну інформацією 
тощо [8, с. 87]. 

Щодо питань повернення переміще-
них осіб зазначимо, що воно є ключовою 
умовою реінтеграції жертв конфлікту. 
Тому вважаємо, що EUAA виконує важливі 
завдання перехідного правосуддя, забез-
печуючи роботу з жертвами конфлікту, 
які були переміщені з країни-походження 
внаслідок соціальних потрясінь. Клю-
чова проблема роботи EUAA, яка нега-
тивно позначається на перехідних проце-
сах, пов’язана з відсутністю солідарності 
в питанні прийняття біженців, внаслідок 
чого співпраця ЄС з іншими державами 
залишається не достатньо продуктивною. 
Ця проблема обумовлена тим, що ЄС не 
вписується в загальноприйняті категорії 
політичної організації. Не дивлячись на 
це, Агенство працює з жертвами конфлікту 
та забезпечує зростання наднаціональ-
ного управління та встановлення спільної 
зони захисту переміщених осіб. Це дозво-
лить підвищити якість правового захисту 
біженців та шукачів притулку [9, с. 19].

Необхідно відзначити, що наднаціо-
нальне управління сферою правового 
захисту біженців та переміщених осіб є 
вкрай важливим, адже мова йде про залу-
чення третьої сторони для допомоги жерт-
вам конфлікту. Централізована політика 
управління дозволяє сформувати єдині 
стандарти надання колективного тимча-
сового захисту біженцям. В умовах соці-
альних потрясінь та постконфліктного 
розвитку, ці питання набувають особливо 
важливого значення. Отже зазначимо, що 
EUAA приймає безпосередню участь у реа-
лізації правових форм роботи ЄС у сфері 
перехідного правосуддя, зокрема, це сто-
сується роботи із жертвами конфлікту.

3. Агентство ЄС з основних прав.
Приймаючи до уваги важливість вер-

ховенства права, в ЄС створені та функ-
ціонують спеціальні інституції, які також 
приймають участь в реалізації дослідже-
них вище правових форм перехідного 

правосуддя. Однією з таких інституцій 
є Агентство ЄС з основних прав (FRA). 
Згідно Регламенту Ради ЄС № 168/2007 
від 15 лютого 2007 року, FRA займа-
ється: збором та аналізом інформації про 
порушення прав людини, у тому числі і в 
умовах соціальних потрясінь; розробкою 
рекомендацій для постконфліктних дер-
жав щодо покращення ситуації із захи-
стом прав людини; сприяння в розбудові 
діалогу між громадянським суспільством 
та політичними елітами постконфліктної 
держави, а також іншими зацікавленими 
сторонами [10].  

Вбачається, що означена інституція 
задіяна не тільки у роботі з жертвами кон-
флікту. Вона частково приймає участь 
у розбудові діалогу, а також реалізації 
інституційних реформ. Це значно ширший 
потенціал, ніж у попередньої європейської 
інституції. Константінос Маргарітіс наго-
лошує, що основна мета роботи FRA скла-
дається з наступних компонентів: збір від-
повідних і своєчасних даних та інформації 
про системні порушення прав людини; 
підвищення обізнаності про права людини 
та просування фундаментальних прав 
зв постконфліктних державах; взаємо-
дія з широким колом сторін, зацікавле-
них в покаранні осіб, винних в насильстві 
та системних порушеннях прав людини. 
У відповідності з цією метою сформовані 
наступні напрямки роботи агентства: 
допомога жертвам злочинів у доступі до 
правосуддя; запобігання дискримінації 
жертв конфлікту за ознакою походження 
та переконань; захист прав дітей, які 
стали жертвами конфлікту; допомога у 
захисті прав біженців та переміщених осіб 
[11, с. 102].

Вказані напрямки перетинаються з 
напрямками перехідного правосуддя, 
зокрема з це стосується питань криміналь-
ного переслідування і покарання винних 
осіб, розбудови принципу верховенства 
права, забезпечення неповторення кон-
флікту у майбутньому. Однак варто вра-
ховувати, що FRA є органом моніторингу 
та спостереження, які мають норматив-
но-правовий характер та спрямовані на 
оцінку дотримання постконфліктними 
державами або іншими суб’єктами матері-
альних норм міжнародного права у сфері 
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прав людини. Моніторинг безпосередньо 
пов’язаний з допомогою, експертизою та 
колективним навчанням, а спостереження 
здійснюється через тактику, техніку та 
функціонування в рамках відповідного 
мандату [12, с. 691–697]. 

Тобто, мандат FRA утворюється такими 
правовими формами, як моніторинг та 
спостереження, які дещо обмежують 
функціональні можливості агентства. 
Однак, моніторинг та спостереження 
можуть бути частиною посередництва та 
представництва, які відіграють важливу 
роль в постконфліктній державі. Резуль-
тати моніторингової діяльності FRA можуть 
бути основою стратегії перехідного право-
суддя, адже вони демонструють характер 
та системність порушення основополож-
них прав людини, які стали причинами 
соціальних потрясінь. 

Висновки з дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у 
даному науковому напрямку. Підво-
дячи підсумки цього етапу дослідження 
зазначимо, що на європейському рівні 
сформовано систему правових форм 
роботи у сфері перехідного правосуддя, 
яка складається із взаємодоповнюючих 
компонентів. Аналіз цих правових форм 
показав наявність численних недоліків, 
які переважно стосуються зайвої полі-
тизованості, проблем з фінансуванням 
та неможливості розмежувати посткон-
фліктні процеси та євроінтеграційну 
політику. Це дозволяє припустити, що 
потенціал цих правових форм роботи 
використовується не в повному обсязі. 
Наше припущення знаходить відобра-
ження в результатах дослідження пра-
вового статусу окремих європейських 
інституцій, які задіяні в перехідних про-
цесах. Будучи функціонально обмеже-
ними, вони реалізують лише частину 
свого мандату та цілковито залежні 
від ключових інституцій ЄС. Вважаємо, 
що подібна ситуація є наслідком домі-
нування нормотворчості та інституцій 
перехідного правосуддя, які присутні 
на глобальному рівні. Перспективним 
напрямком наукового пошуку залиша-
ється проблема деполітизації правових 
форм роботи європейських інституцій у 
сфері перехідного правосуддя. 
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Filatov V. Analysis of the international legal status of certain European institutions 
that participate in transitional justice processes

The article provides a comprehensive analysis of the international legal status of certain 
European institutions that are involved in the implementation of the concept of transitional 
justice. The author emphasizes that the relevance of this topic is due to the fact that the 
international legal status of the specified subjects is almost not investigated, which does 
not allow to form an idea about the possibilities of using the specified potential at the stage 
of transitional processes. The author highlights the following features of the international 
legal status of the ECtHR in terms of the implementation of transitional processes: 1) the 
purpose of creating the court corresponds to the tasks of transitional justice, in particular, 
the issue of stopping systemic human rights violations is at the center; 2) decisions of the 
ECtHR are adopted at the supranational level and in the future, and are implemented by 
national institutions, which indicates the transnational nature of judicial proceedings within 
the framework of transitional justice; 3) the practice of the ECtHR, as well as certain areas 
of transitional justice, is aimed at protecting the rights of victims who need additional 
guarantees at the post-conflict stage. It was noted that supranational management of the 
field of legal protection of refugees and displaced persons is extremely important, because 
it is about involving a third party to help the victims of the conflict. In such conditions, 
a centralized management policy allows for the formation of uniform standards for the 
provision of collective temporary protection to refugees. The author notes that the mandate 
of the FRA is formed by such legal forms as monitoring and surveillance, in view of this, the 
results of the monitoring activities of the FRA can be the basis of the strategy of transitional 
justice, because they demonstrate the nature and systematic nature of the violation of 
fundamental human rights, which have become the causes of social upheavals. The author 
concludes that being functionally limited, the studied European institutions implement only 
a part of their mandate and are completely dependent on key EU institutions. Attention is 
focused on the fact that such a situation is a consequence of the politicization of legal forms 
of EU work in the field of transitional justice.

Key words: European institutions, international legal status, transitional justice, post-
conflict development, legal forms, social upheavals.
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ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ  
ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ ПРАВ  
ТА ІНТЕРЕСІВ ПОДРУЖЖЯ, БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

В науковій статті автор провів наукове дослідження режиму окремого проживання як 
способу судового захисту сімейних прав та інтересів подружжя, батьків та дітей. Автор 
зазначає, що встановлення режиму окремого проживання подружжя може дозволити 
подружжю або одному із них захистити свої майнові права (в аспекті захисту прав на 
майно, набуте в період роздільного проживання), а також право не бути визнаним бать-
ком дитини, що не є біологічно дитиною особи (у зв’язку із тим, що народилася після 
спливу десяти місяців після встановлення режиму сепарації). На підставі проведеного 
дослідження, автор дійшов висновку, що встановлення режиму окремого проживання 
подружжя є самостійним способом захисту сімейних прав та інтересів подружжя, який 
має подвійну правову природу. З одного боку, воно передбачає встановлення нового 
сімейного правовідношення – роздільного проживання подружжя, яке хоч і є шлюбним 
правовідношенням, однак передбачає блокування двох правових презумпцій – спіль-
ності майна подружжя та походження дитини від подружжя, що істотно впливає на май-
нові та особисті немайнові права подружжя. Тобто, з іншого боку, встановлення режиму 
окремого проживання подружжя є зміною сімейного правовідношення, що виявляється 
у зміні ряду сімейних прав подружжя. Як показує судова практика, основними при-
чинами подання позовів про встановлення режиму окремого проживання подружжя 
крім захисту особистих немайнових прав, що порушуються іншим з подружжя є захист 
майнових прав, які виникли щодо майна, набутого в період роздільного проживання, в 
тому числі попередження можливих спорів щодо такого майна у майбутньому; захист 
спадкових прав, що виявляються у визнанні за особою, що перебувала у фактичних 
шлюбних відносинах із померлим спадкодавцем більш пріоритетного права на спадку-
вання за заповітом порівняно із дружиною, що знаходилася із спадкодавцем в режимі 
окремого проживання; захист такого особистого немайнового права подружжя як право 
на припинення шлюбних відносин без остаточного розірвання шлюбу, якщо можливість 
реалізації права на розірвання шлюбу суперечить релігійним поглядам особи; захист 
права особи не бути визнаним батьком дитини автоматично, лише у зв’язку із перебу-
ванням у шлюбі, у разі, якщо дитина народилася пізніше десяти місяців після встанов-
лення режиму сепарації. 

Ключові слова: захист сімейних прав та інтересів; режим окремого проживання 
подружжя; зміна сімейного правовідношення; встановлення сімейного правовідно-
шення; подружжя.
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Постановка проблеми. Відповідно до 
ст. ст. 119 та 120 Сімейного кодексу Укра-
їни (надалі по тексту – СК України) за зая-
вою подружжя або позовом одного з них 
суд може постановити рішення про вста-
новлення для подружжя режиму окремого 
проживання у разі неможливості чи неба-
жання дружини і (або) чоловіка прожи-
вати спільно. Встановлення режиму окре-
мого проживання не припиняє прав та 
обов’язків подружжя, які встановлені цим 
Кодексом і які дружина та чоловік мали 
до встановлення цього режиму, а також 
прав та обов’язків, які встановлені шлюб-
ним договором. В той же час, в результаті 
встановлення режиму окремого прожи-
вання подружжя майно, набуте в майбут-
ньому дружиною та чоловіком, не вва-
жатиметься набутим у шлюбі, а дитина, 
народжена дружиною після спливу десяти 
місяців, не вважатиметься такою, що 
походить від її чоловіка [1]. Встановлення 
режиму окремого проживання подружжя 
судом (юридична сепарація) в науковій 
літературі розглядається як форма захи-
сту інтересів подружжя у майновій сфері, 
зважаючи на дію презумпції роздільності 
майна, набутого в період сепарації та бло-
кування презумпції шлюбного походження 
дитини, народженої через 10 місяців після 
встановлення режиму окремого прожи-
вання подружжя [2, с. 166–167]. В той же 
час, на нашу думку встановлення режиму 
окремого проживання подружжя навряд 
чи можна назвати саме формою захисту 
сімейних прав подружжя, скоріше воно є 
способом захисту судом прав подружжя 
(формою захисту є власне судовий захист, 
який відповідно до ст. 18 СК України 
допускає широкий перелік способів захи-
сту, що можуть бути застосовані, причому 
цей перелік не є вичерпним, що допускає 
можливість застосування й непоіменова-
них способів захисту).

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблематика застосування судом 
окремих способів захисту сімейних прав 
та інтересів досліджувалася рядом нау-
ковців, таких як І. В. Апопій, В. А. Ватрас, 
М. М. Дякович, В. Ю. Євко, І. О. Костяшкін, 
Л. В. Красицька, О. В. Нєкрасова, 
І. Л. Сердечна, А. О. Скіченко, В. І. Труба, 
С. М. Ходак, Г. В. Чурпіта; питання 

режиму окремого проживання подружжя 
досліджувалася такими науковцями як 
М. І. Байрачна, О. О. Білик, С. М. Лепех, 
О. А. Оксанюк, І. Е. Ревуцька, О. І. Сафо-
нчик. В той же час, даними науковцями 
режим окремого проживання подружжя 
(сепарація) розглядалося передусім як 
правовий режим, як юридичний факт, 
що зумовлює ряд правових наслідків; на 
жаль цей правовий режим майже не роз-
глядався в аспекті його спрямованості на 
захист сімейних прав та інтересів. Зазна-
чене додатково зумовлює актуальність 
наукового дослідження.

Метою статті є дослідження встанов-
лення режиму окремого проживання як 
способу судового захисту сімейних прав 
та інтересів подружжя, батьків та дітей.

Виклад основного матеріалу. Роз-
глядаючи встановлення режиму окремого 
проживання подружжя, слід визначитися 
із якою метою він встановлюється. Як 
зазначає В. Ю. Євко, наслідками вста-
новлення режиму окремого проживання 
відповідно до ч. 2 ст. 120 СК України є 
блокування двох основних шлюбних пре-
зумпцій: презумпції спільності майна дру-
жини та чоловіка, набутого у шлюбі, та 
презумпції батьківства чоловіка матері 
дитини [3, с. 4]. Цим самим, встановлення 
режиму окремого проживання подружжя 
може дозволити подружжю або одному 
із них захистити свої майнові права (в 
аспекті захисту прав на майно, набуте в 
період роздільного проживання), а також 
право не бути визнаним батьком дитини, 
що не є біологічно дитиною особи (у 
зв’язку із тим, що народилася після 
спливу десяти місяців після встановлення 
режиму сепарації). 

Як зазначено у рішенні Орджонікід-
зевського районного суду міста Маріу-
поль від 13 жовтня 2020 року у справі № 
265/2481/20 встановлення режиму окре-
мого проживання не суперечить Консти-
туції України, чинному сімейному зако-
нодавству, не порушує права подружжя. 
Дружина, чоловік мають право вибору 
місця проживання і в результаті можуть 
жити окремо без встановлення режиму 
окремого проживання. Однак у цьому 
разі не зупиняється дія презумпції права 
спільної сумісної власності та презумпції 
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 батьківства, а отже, у конфліктних ситу-
аціях може виникнути потреба судового 
захисту прав одного з подружжя. Встанов-
лення режиму окремого проживання може 
відповідати інтересам одного з подружжя, 
який, не бажає продовжувати спільне 
життя. Встановлення режиму окремого 
проживання подружжя не припиняє їх 
батьківських прав та обов`язків [4].

Пленум Верховного Суду України п. 12 
постанови №11 від 21 грудня 2007 року 
«Про практику застосування судами зако-
нодавства при розгляді справ про право 
на шлюб, розірвання шлюбу, визнання 
його недійсним та поділ спільного майна 
подружжя» зазначає що при застосуванні 
положень статей 119, 120 СК судам необ-
хідно враховувати, що інститути окремого 
проживання та розірвання шлюбу мають 
самостійний характер. Рішення про розі-
рвання шлюбу суд приймає, якщо його 
подальше збереження є неможливим, 
суперечить інтересам одного з подружжя 
чи їхніх дітей, у той час як підставою для 
встановлення режиму окремого прожи-
вання подружжя є неможливість чи неба-
жання дружини і (або) чоловіка прожи-
вати спільно. Режим окремого проживання 
може встановлюватися судом  не тільки за 
позовом одного з подружжя, а й за заявою 
подружжя, яке досягло спільної згоди [5].

Цією ж постановою зазначено, що вирі-
шуючи питання про встановлення режиму 
окремого проживання суд повинен вста-
новити фактичні взаємини сторін і пере-
конатися в доцільності сепарації для того, 
щоб узаконений спосіб окремого прожи-
вання не був формальним засобом вирі-
шення спірних майнових питань [5]. В той 
же час, судова практика фактично вихо-
дить із того, що встановлення режиму 
окремого проживання подружжя по суті є 
засобом вирішення майнових питань між 
подружжям.

Так, у рішенні Зарічного районного 
суду міста Суми від 27 лютого 2018 року 
у справі № 591/4508/17 зазначається на 
тому, що метою встановлення режиму 
окремого проживання подружжя стало 
уникнення подальших майнових спо-
рів між подружжям, оскільки у разі 
встановлення режиму окремого прожи-
вання - майно, набуте в майбутньому 

дружиною та чоловіком, не вважати-
меться набутим у шлюбі [6]. У іншому 
рішенні – Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ від 23 березня 2016 року 
у справі № 6-27361ск15 зазначено, що 
метою подання позову про встановлення 
режиму окремого проживання подружжя 
може стати те, що інший з подружжя може 
в майбутньому претендувати на визнання 
права власності на майно, набуте позива-
чем в подальшому [7].

В постанові Верховного Суду від 27 січня 
2021 року у справі № 211/134/17-ц зазна-
чається, що позов про встановлення 
режиму окремого проживання подружжя 
було подано із метою встановлення факту 
роздільного проживання в минулому, у 
зв’язку із цим – із метою визнання обох 
спірних квартир особистою приватною 
власністю позивача, у зв’язку із тим, що 
право власності на одну із них набуте 
під час фактичного роздільного прожи-
вання, а щодо іншої – позивач сплатив 
кошти за кредитним договором на квар-
тиру не тільки за себе, а й за іншого із 
подружжя [8]. Попри те, що позовні 
вимоги повною мірою задоволені не були 
(особливо щодо останнього випадку), 
однак ключовим є по суті те, що особа 
зверталася із позовом про встановлення 
режиму окремого проживання подружжя 
саме з метою захисту своїх майнових прав 
як подружжя.

На захист майнових прав було спрямо-
вано й позов особи про визнання права 
власності в порядку спадкування за запо-
вітом, встановлення режиму окремого 
проживання, усунення від спадкування 
обов`язкової частини. Позов подавався 
у зв’язку із тим, що спадкодавець розпо-
рядився своїм майном на випадок смерті, 
передавши його за заповітом особі, із 
якою перебував у фактичних шлюбних 
відносин (при наявності нерозірваного 
шлюбу із відповідачкою, із якою фак-
тично проживав роздільно), однак його 
дружина у зареєстрованому шлюбі оспо-
рила дійсність заповіту [9]. Даний позов 
не було задоволено, оскільки його може 
бути подано лише одним із подружжя, 
однак по суті наявність встановленого 
режиму окремого проживання подружжя 
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на момент вирішення справи, дозволила б 
захистити спадкові права позивачки.

В даному випадку можемо навести 
твердження О. І. Сафончик, що най-
більш вагомим практичним наслідком 
окремого проживання є система поділу 
спільної власності. Вона полягає в тому, 
що кожен із подружжя зберігає майно, 
набуте після закріплення судом режиму 
окремого проживання, і керує таким май-
ном самостійно. Суд може також прийняти 
остаточне рішення про розподіл спільного 
майна, набутого під час шлюбу. Якщо один 
із подружжя набуває боргові зобов’язання 
після встановлення судом роздільного 
проживання, то буде відповідати за свої 
борги самостійно [10, с. 196]. Можемо 
погодитися із цим твердженням в аспекті 
того, що власне ініціатива подружжя або 
одного із них на встановлення режиму 
окремого проживання подружжя та дії 
суду щодо встановлення режиму сепарації 
може спрямовуватися на захист майнових 
прав подружжя.

Встановлення режиму окремого про-
живання подружжя може бути спрямо-
ване й на захист особистих немайно-
вих прав подружжя. Зокрема, в рішенні 
Дарницького районного суду міста 
Києва від 13 січня 2017 року у справі 
№ 753/9750/16-ц визначено, що вста-
новлення режиму окремого проживання 
подружжя стало альтернативою розі-
рвання шлюбу, оскільки один із подружжя 
є віруючою людиною і її віра дозволяє 
розривати шлюб між подружжям тільки у 
зв’язку зі зрадою одного із них. Оскільки 
такої інформації у позивачки немає, тому 
вона просить встановити між сторонами 
режим окремого проживання, які вже і так 
проживають в різних помешканням [11]. 
Таким чином, в даному випадку вста-
новлення режиму окремого проживання 
подружжя було спрямовано на захист 
права подружжя припинити шлюбні відно-
сини, передбачене ст. 56 СК України.

В рішенні Жовтоводського міського суду 
Дніпропетровської області від 17 травня 
2018 року у справі № 176/713/18 зазна-
чено, що відповідно до ст. 56 СК України 
кожен з подружжя має право припинити 
шлюбні відносини; примушування до 
припинення шлюбних відносин, приму-

шування до їх збереження, в тому числі 
примушування до статевого зв’язку за 
допомогою фізичного або психічного 
насильства, є порушенням права дружини, 
чоловіка на свободу та особисту недотор-
каність і може мати наслідки, встанов-
лені законом [12]. Цим самим фактично 
визнано, що встановлення режиму окре-
мого проживання подружжя спрямовано 
на реалізацію та захист права подружжя 
на припинення шлюбних відносин (без 
остаточного розірвання шлюбу).

Встановлення режиму окремого про-
живання подружжя може впливати й на 
права та обов’язки батьків та дітей. Так, 
із змісту рішення Московського район-
ного суду міста Харкова від 20 квітня 
2015 року у справі № 643/2614/15-ц 
випливає, що метою звернення до суду 
із позовом про встановлення режиму 
окремого проживання подружжя, стало 
визначення місця проживання дітей сто-
рін (визначення місця проживання сина 
із відповідачем, дочки – із позивачем) 
та покладання на обох сторін обов’язку 
надавати дітям утримання, в тому числі 
сплачувати аліменти на дітей, що прожи-
вають окремо. У зв’язку із цим, сторони 
подали відповідні позови про виконання 
вище перелічених обов’язків, що випли-
вають по суті із факту встановлення 
режиму сепарації. Також у рішенні було 
зазначено, що встановлення режиму 
окремого проживання подружжя, буде 
сприяти вирішенню накопичених про-
блем сімейного життя і, насамперед, дасть 
шанс зберегти сім’ю [13]. Проте додатко-
вою метою встановлення режиму сепара-
ції стало визначення місця проживання 
дитини та встановлення у зв’язку із цим 
обов’язку сплачувати аліменти на дітей, 
що проживають окремо, а тому потре-
бують утримання саме у вигляді алімен-
тів. Можливість реалізації цих положень 
виникла саме після встановлення режиму 
окремого проживання подружжя (хоча 
останнє є лише одним із двох юридичних 
фактів, що спричиняють відповідні пра-
вові наслідки лише у сукупності; другим 
таким юридичним фактом є власне задо-
волення позовних вимог про стягнення 
аліментів та про визначення місця про-
живання дитини.
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Таким чином, встановлення режиму 
окремого проживання подружжя є по суті 
способом захисту сімейних прав та інтере-
сів, передусім права подружжя на припи-
нення шлюбних відносин, майнових прав 
подружжя та прав подружжя як батьків, 
що виявляється у зміні шлюбного право-
відношення (в аспекті блокування двох 
правових презумпцій шлюбу – спільності 
набутого майна та походження дитини 
від подружжя). Про це зокрема зазначає 
С. Я. Фурса [14, с. 74] У цивільному праві 
зміна правовідошення полягає у зміні його 
суб’єкта, об’єкта чи змісту [15, с. 69]. 
В той же час, у сімейному праві зміна пра-
вовідносин як спосіб захисту може поля-
гати лише у зміні обсягу прав та обов’язків 
[16, с. 67]. Останнє якраз притаманне для 
правових наслідків встановлення режиму 
окремого проживання подружжя. З іншого 
боку, Г. В. Чурпіта називає встановлення 
режиму сепарації встановленням юридич-
ного факту, що є підставою для виник-
нення, зміни чи припинення правовідно-
шення; встановленням правовідношення, 
за допомогою якого забезпечується збе-
реження шлюбу з одночасним розширен-
ням кола особистих немайнових та майно-
вих сімейних прав та інтересів подружжя 
[17, с. 111, 122, 235]. Можемо погоди-
тися на неоднозначності встановлення 
режиму окремого проживання подружжя, 
яке з одного боку спричиняє зміну шлюб-
ного правовідношення із зміною частини 
прав подружжя, з іншого – є встанов-
ленням наявності іншого сімейного пра-
вовідношення – роздільного проживання 
подружжя. 

Висновки і пропозиції. На підставі 
вище викладеного наукового дослідження, 
можемо визначити, що встановлення 
режиму окремого проживання подружжя 
є самостійним способом захисту сімей-
них прав та інтересів подружжя, який має 
подвійну правову природу. З одного боку, 
воно передбачає встановлення нового 
сімейного правовідношення – роздільного 
проживання подружжя, яке хоч і є шлюб-
ним правовідношенням, однак передбачає 
блокування двох правових презумпцій – 
спільності майна подружжя та походження 
дитини від подружжя, що істотно впливає 
на майнові та особисті немайнові права 

подружжя. Тобто, з іншого боку, вста-
новлення режиму окремого проживання 
подружжя є зміною сімейного правовідно-
шення, що виявляється у зміні ряду сімей-
них прав подружжя. Як показує судова 
практика, основними причинами подання 
позовів про встановлення режиму окре-
мого проживання подружжя крім захисту 
особистих немайнових прав, що порушу-
ються іншим з подружжя є захист майно-
вих прав, які виникли щодо майна, набу-
того в період роздільного проживання, в 
тому числі попередження можливих спо-
рів щодо такого майна у майбутньому; 
захист спадкових прав, що виявляються у 
визнанні за особою, що перебувала у фак-
тичних шлюбних відносинах із померлим 
спадкодавцем більш пріоритетного права 
на спадкування за заповітом порівняно 
із дружиною, що знаходилася із спадко-
давцем в режимі окремого проживання; 
захист такого особистого немайнового 
права подружжя як право на припинення 
шлюбних відносин без остаточного розі-
рвання шлюбу, якщо можливість реаліза-
ції права на розірвання шлюбу суперечить 
релігійним поглядам особи; захист права 
особи не бути визнаним батьком дитини 
автоматично, лише у зв’язку із перебуван-
ням у шлюбі, у разі, якщо дитина народи-
лася пізніше десяти місяців після встанов-
лення режиму сепарації. 
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Havrik R. Establishing a regime of separate residence as a way of protecting the 
family rights and interests of spouses, parents and children

Abstract. In the scientific article, the author conducted a scientific study of the regime of 
separate residence as a way of judicial protection of family rights and interests of spouses, 
parents and children. The author notes that the establishment of a regime of separate 
residence of spouses may allow a spouse or one of them to protect their property rights (in 
the aspect of protecting rights to property acquired during the period of separate residence), 
as well as the right not to be recognized as the father of a child who is not a biological 
child of a person (in connection with the fact that she was born ten months after the 
establishment of the regime of separation). Based on the conducted research, the author 
came to the conclusion that the establishment of a regime of separate residence of spouses 
is an independent way of protecting the family rights and interests of spouses, which has a 
dual legal nature. On the one hand, it provides for the establishment of a new family legal 
relationship - the separate residence of the spouses, which, although it is a marital legal 
relationship, nevertheless provides for the blocking of two legal presumptions - the joint 
property of the spouses and the origin of the child from the spouses, which significantly affects 
the property and personal non-property rights of the spouses. That is, on the other hand, the 
establishment of a regime of separate residence of spouses is a change in the family legal 
relationship, which is manifested in a change in a number of family rights of the spouses. 
As judicial practice shows, the main reasons for filing lawsuits to establish the regime of 
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separate residence of spouses, in addition to the protection of personal non-property rights 
violated by the other spouse, are the protection of property rights that arose in relation 
to property acquired during the period of separate residence, including the prevention of 
possible disputes regarding such property in the future; protection of inheritance rights, 
manifested in the recognition of a person who was in a de facto marital relationship with 
the deceased testator of a more priority right to inherit under a will compared to a wife who 
was living separately with the testator; protection of such a personal non-property right of 
spouses as the right to terminate marital relations without final divorce, if the possibility of 
exercising the right to divorce contradicts the religious views of the person; protection of 
a person’s right not to be recognized as the child’s father automatically, only in connection 
with being married, if the child was born later than ten months after the establishment of 
the separation regime.

Key words: protection of family rights and interests; regime of separate residence of 
spouses; change of family relationship; establishing a family legal relationship; married 
couple.
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ЧАСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
ЩОДО ПЕРЕДАННЯ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ

Стаття присвячена вивченню актуального питання про правові механізми регулю-
вання спеціальних відносин щодо передачі майна у власність за договорами ренти і 
довічного утримання. В роботі окрема увага приділена часовим вимірам відповідного 
інструментарію. Обстоюється теза, що в певній частині коментовані відносини слід регу-
лювати механізмом, притаманним класичній купівлі-продажу. Мова йде про ті аспекти, 
що стосуються передачі майна та порядку його прийняття, а також унормування ризи-
ків, пов’язаних з переходом власності. Це також стосується строків передачі речі набу-
вачеві. Правило ст. 530 ЦК України повинно застосовуватися і у разі передачі платни-
кові ренти обумовлених угодою речей, а також при передачі нерухомості утримувачу. 
Вони в обох випадках за договором набувають прав вимоги товару, що можна ототож-
нити з набуттям статусу покупця. В роботі детально вивчені і інші сторони відносин при 
виконанні рентного договору та довічного утримання. Зокрема в темпоральному плані 
аналізуються два різновиди договор ренти – безстроковий та строковий. Доводиться 
позиція, що перший з них також має свої часові координати, але вони є невизначеними, 
тобто угода може припинитися на вимогу управненої особи. А, позаяк кожен із контра-
гентів за наявності передбачених законом підстав вправі вимагати припинення дії дого-
вору, його строк залежить від обставин та волі контрагентів. Прострочення виконання 
грошового зобов’язання з боку платника ренти тягне його відповідальність у вигляді 
процентів, які він має додатково сплатити одержувачеві ренти. На жаль, законодавець 
не визначив правової природи вказаних процентів, тож автор надає свої пропозиції 
щодо досягнення правової визначеності. У статті також досліджені часові регулятори 
виконання зобов’язань за договором довічного утримання. Підкреслюється, що даний 
договір має триваючий характер. Отримавши майно у власність, набувач виконує свої 
обов’язки щодо надання утримання та догляду відчужувачу. Тобто з переданням майна 
у власність набувачеві ще не досягнута основна мета договору. Вона досягається в часі, 
впродовж якого відчужувач виконує свої зустрічні зобов’язання.

Ключові слова: строк дії договору, компенсація, право вимоги, визначенність. 

Постановка проблеми. Передання 
майна у власність опосередковується 
не лише правовим механізмом договору 
купівлі-продажу та угод, котрі за чинним 
законодавством кваліфікуються як різно-
види цієї угоди. У цивільному кодексі слід 
відмітити значну групу договорів, котрі 
відчуження майна однією особою та отри-
мання права власності на нього – іншою 
(набувачем). До подібних цивільно-пра-
вових угод відноситься, зокрема, рента 
та довічне утримання. Строки реалізації 
суб’єктивних прав та обов’язків учасників 
є необхідною умовою договору. Ці пра-

вочини історично порівнювали з купівле-
ю-продажем: відбувається перехід пев-
ного майна у власність набувача, за що 
той зобов’язується здійснювати періо-
дичні дії. При цьому, набувач може зреш-
тою отримати зиск, або понести збитки. 
То виявиться на на момент укладення 
договорів, а на час закінчення їхньої дії.

Рентний договір відноситься до але-
аторних (ризикових), тобто таких, на 
час виникнення яких невідомо, чи буде 
вартість надання однієї сторони біль-
шою або меншою того блага, яке пере-
дається іншою стороною, адже вчинення 
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надання зумовлено настанням у майбут-
ньому умови, покликаної остаточно його 
визначити. Треба зазначити, що алеатор-
ність договірних правовідносин, та їхня 
специфіка на сучасному етапі розвитку 
цивілістичної науки потребує формування 
концепції нормативного закріплення 
загального поняття, місця в системі цивіль-
но-правових зобов’язань  і особливостей 
ризикового  договору, що сформувало б 
єдиний, підхід до алеаторних договорів та 
їх особливостей [1].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У цивілістиці є певні дослідження, 
пов’язані з питаннями реалізації повно-
важень, закладений у договорах ренти 
та довічного утримання, контрагентами. 
Можемо згадати роботи Є.О. Харитонова, 
О.С. Яворської, А.Б. Гриняка, М.К. Галян-
чича, Р.А. Майданика, М.І. Панченко та 
інших. Скажімо, у літературі досить сер-
йозно обговорюються проблеми передачі 
майна та отримання відповідної компенса-
ції,  припинення дії договору та вирішення 
спорів, що виникають, у тому числі без  
звернення до державних органів. Разом з 
тим, в наукових дослідженнях практично 
не аналізується питання строків реалізації 
вказаних повноважень. Між тим, межа між 
належними діями і зловживанням часто 
полягає саме у своєчасності, а відтак – і 
адекватності вчинюваних контрагентами 
заходів. Маємо констатувати, що темпо-
ральний вплив на правові відносини, що 
наразі розглядаються, залишаються менш 
вивченими, ціла низка з них продовжує 
бути дискусійними. Потребують додатко-
вого аналізу, зокрема, такі напрямки, як 
класифікація дій як своєчасних, належне 
визначення правової природи їхньої спря-
мованості на припинення порушення та 
відмежування від превентивних заходів 
охорони права.  

Також потребує додаткового аналізу 
питання про момент передання майна, 
адже він є визначальним при встановленні 
належності права власності [2, c. 158], а 
відтак, і ризиків його випадкового зни-
щення чи пошкодження. Бо особа, що є 
власником певної речі, несе такі ризики, 
якщо інше не встановлено угодою сторін 
чи законом (ст. 323 ЦКУ). У свою чергу, 
саме переданням майна за загальним 

правилом (звісно, з урахуванням його 
диспозитивності) обумовлюється пере-
хід права власності від відчужувача до 
набувача (ч. 1 ст. 334 ЦКУ). Але в ука-
заних цивільно-правових договорах з 
даного приводу існують свої особливості. 
На дослідження цієї проблематики і 
спрямована дана праця. 

Виклад основного матеріалу. 
Цивільний кодекс не виділяє в окрему 
категорію договори з передачі майна у 
власність, розділяючи їх на спеціальні 
глави 54–57. То і зрозуміло, бо еквіва-
лентне відшкодування вартості майна, 
що передається, відбувається різними 
способами. Але все ж усі вказані право-
чини опосередковують перехід власності, 
тож тут мають діяти загальні правила, 
що регулюють цей процес. У статті 663 
ЦКУ йдеться про строк належного вико-
нання обов’язку передати товар покуп-
цеві. Продавець зобов’язаний передати 
останньому товар у строк, встановле-
ний договором купівлі-продажу, а якщо 
зміст договору не дає змоги визначити 
цей строк. – відповідно до положень 
статті 530 кодексу. Це правило повинно 
застосовуватися і у разі передачі платни-
кові ренти обумовлених угодою речей, а 
також при передачі нерухомості утриму-
вачу. Вони в обох випадках за договором 
набувають прав вимоги товару, що можна 
ототожнити з правами покупця. 

Також при невизначеності строку вико-
нання обов’язків за договором купів-
лі-продажу слід враховувати правило 
ст. 538 ЦКУ щодо одночасності виконання 
зустрічних зобов’язань, якщо з договору, 
закону чи сутності правовідношення не 
випливає інше. Отже, вчинення першої з 
дій, що становлять зміст договору тягне 
настання строку для вчинення зустрічної 
дії. Наприклад,  оплата коштів активізує 
обов’язок продавця виконати товарне 
зобов’язання. Істотним є встановлення 
порядку належної реалізації прав та вико-
нання обов’язків учасників відносин. Тут 
слід також звернутися до юридичного 
механізму при купівлі-продажу. Законо-
давець запровадив спеціальні механізми 
фіксації моменту виконання обов’язку про-
давця стосовно передачі майна (ст. 664 
ЦКУ). Це правило фактично екстраполює 
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загальні приписи належного виконання 
зобов’язання, співвідносячи темпоральні 
та просторові (ст. 532 ЦКУ) чинники, на 
конкретні взаємини щодо оплатної пере-
дачі товару у власність. 

Так, обов’язок продавця передати 
майно вважається виконаним у момент: 
а) вручення товару покупцеві, якщо дого-
вором встановлений обов’язок доставити 
його; б) надання товару у розпорядження 
покупця, коли товар має передаватися 
останньому за своїм місцезнаходженням 
(так званий, самовивіз); в) здачі товару 
перевізникові або організації зв’язку, коли 
договором передбачено такий спосіб вза-
ємодії контрагентів за договором. Звісно, 
передача речей за рентою може мати свої 
особливості, але це охоплюється диспози-
тивністю коментованого інструментарію. 
Адже сторони угоди вправі змінити вста-
новлений даною нормою момент передачі 
товару, тож коментоване правило може 
розглядатися як диспозитивне, тобто 
таке, що застосовується лише у випадках, 
коли учасники відношення не обумовили 
інший порядок поведінки.

За договором ренти одна сторона 
(одержувач ренти) передає другій стороні 
(платникові ренти) у власність майно, 
а платник ренти взамін цього зобов’я-
зується безстроково (безстрокова рента) 
або протягом певного строку періодично 
виплачувати одержувачеві ренту у формі 
певної грошової суми або в іншій формі. Як 
бачимо, договір ренти має два різновиди – 
безстроковий та строковий. На перший 
погляд, безстроковий договір є уособлен-
ням так званої вічної ренти. Але, насправді, 
даний висновок не знаходить достатнього 
правового обґрунтування.  Адже, для 
«вічності» подібних відносин закон має 
містити приписи про правонаступництво 
за укладеним договором, чого, насправді, 
у главі 56 ЦКУ немає. Відтак, слід пого-
дитися з тими дослідниками, котрі вказу-
ють на невизначеність строку дії даного 
договору, що, звичайно, позначається на 
правовій регламентації відносин між його 
учасниками [3, c. 253]. Тож, з огляду на 
відсутність вказівки про можливе право-
наступництво слід вважати безстроковий 
договір таким, що за темпоральними озна-
ками схожий на договір довічного утри-

мання. Натомість, строкова рента спла-
чується її одержувачу упродовж певного 
періоду часу, який визначається сторо-
нами при укладенні договору. За своїми 
ознаками строковий договір ренти можна 
порівняти із договором купівлі-продажу 
з розстрочкою платежу (ч. 2 ст. 654 ЦК). 
Якщо рента виплачується протягом пев-
ного строку, то неважко порахувати 
загальну ціну майна, що було передане 
під її виплату. Позаяк такі властивості не 
можуть бути притаманними рентним від-
носинам, в літературі зроблено висно-
вок, що де-факто саме строковий договір 
ренти має діяти довічно [4, c. 126–127]. 
Навряд чи можна беззастережно погоди-
тися з такою точкою зору, в усякому разі 
із змісту чинного українського законодав-
ства, що опосередковує дані взаємини, 
подібний висновок не випливає. 

Рентний договір укладається одер-
жувачем ренти для забезпечення своєї 
матеріальної сторони. Його економічне 
становище полягає в тому, що він відмов-
ляється від капіталізації грошових засобів 
із тим, щоб отримати грошові кошти у 
вигляді періодичних рентних платежів або 
натуральних виплат, призначення яких 
полягає в задоволенні необхідних умов 
існування [5, c. 144–145]. Періодичність 
здійснення рентних платежів встанов-
люється в самій угоді, а, якщо це питання 
не узгоджено контрагентами, рента спла-
чується після закінчення кожного кален-
дарного кварталу. Прострочення вико-
нання грошового зобов’язання з боку 
платника ренти тягне його відповідаль-
ність у вигляді процентів, які він має 
додатково сплатити одержувачеві ренти. 
На жаль, законодавець не визначив пра-
вової природи вказаних процентів (то є 
3% річних, передбачені у ч. 2 ст. 625 ЦКУ 
в якості відповідальності за невиконання 
грошового зобов’язання чи проценти за 
користування чужими грошима, вста-
новлені у ч. 3 ст. 692 ЦКУ1), тож мусимо 
надати своє бачення їхньої правової при-
роди. Позаяк договір ренти у законодав-
стві традиційно кваліфікований як різно-

1  Нагадаємо, що наразі з огляду на існуючі правові під-
ходи у нашому цивільному законодавстві та судовій практиці, 
проценти за невиконання грошового зобов’язання (ст 625 ЦКУ) 
та проценти за користування чужими коштами (ст. 536, ч. 3 
ст. 692 ЦКУ тощо) є різними сутнісно поняттями.
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вид договору з оплатної передачі майна 
у власність [6, c. 811], вказані проценти 
мають визначатися в якості санкції за 
неправомірне використання чужих коштів, 
як то встановлено у ч. 3 ст.692 ЦКУ.

У залежності від темпоральних коор-
динат коментованих договірних взаємин 
визначаються і окремі повноваження 
суб’єктів. Так, платник ренти може від-
мовитися від договору, коли той має без-
строковий характер. Закон також містить 
механізм реалізації вказаного повно-
важення: якщо сторони не визначили 
спеціального порядку здійснення від-
мови, договір ренти вважається припи-
неним після спливу трьох місяців від дня 
отримання одержувачем ренти письмової 
відмови платника безстрокової ренти від 
договору за умови повного розрахунку 
між ними. В свою чергу, одержувач без-
строкової ренти також вправі розірвати 
даний договір, якщо платник прострочив 
її виплату більш як на один рік, або пору-
шив свої зобов’язання щодо забезпечення 
виплати ренти, або визнаний неплатос-
проможним чи виникли інші обставини, які 
явно свідчать про неможливість виплати 
ним ренти у розмірі і в строки, що вста-
новлені договором. 

При виконанні умови договору ренти 
щодо передачі майна платникові остан-
ній набуває право власності на це майно. 
Він же несе і ризик випадкового пошко-
дження та знищення об’єкту ренти. Втім, 
як зазначалося, такий правочин в подаль-
шому може бути розірваний з ініціативи як 
одного, так і іншого контрагента. Яка доля 
майна у подібному випадку? Для того, 
щоб з’ясувати це питання, слід дослідити 
юридичну конструкцію правила, викла-
деного у ст. 741 ЦКУ. Дана стаття вста-
новлює наслідки розірвання договору 
ренти у вигляді розрахунків між сторо-
нами, що мають відбутися після припи-
нення відносин. Власне, сторони можуть 
самі встановити правові наслідки розі-
рвання договору ренти, та, коли вони їх 
не встановлюють, вступає в дію диспо-
зитивна норма закону: якщо майно було 
передано у власність платника ренти 
безоплатно, одержувач ренти має право 
вимагати від платника ренти виплати річ-
ної суми ренти, а якщо майно було пере-

дано у власність платника ренти за плату, 
одержувач ренти має право вимагати від 
платника ренти виплати річної суми ренти 
та вартості переданого майна. Як слідує з 
останньої фрази, при розірванні рентного 
договору одержувач ренти має право на 
отримання коштів, які йому винен платник 
ренти у вигляді вартості майна, якщо воно 
передавалося на оплатній основі. Майно 
ж при цьому залишається у контрагента.

Ще одним з правовідносин, котрі опосе-
редковують передачу майна у власність, 
є довічне утримання. Договір довічного 
утримання є спеціальним проявом темпо-
рального регулювання бажаних взаємодій 
учасників, коли часові координати його 
дії закладаються у самій назві угоди. За 
цим договором одна сторона (відчужу-
вач) передає другій стороні (набувачеві) 
у власність житловий будинок, квартиру 
або їх частину, інше нерухоме майно 
або рухоме майно, яке має значну цін-
ність, взамін чого набувач зобов’язується 
забезпечувати відчужувача утриманням 
та (або) доглядом довічно. Такий обсяг 
суб’єктивних прав та обов’язків учасників 
даних взаємин дає змогу характеризувати 
договір довічного утримання (догляду) як 
комплексний: його юридичним наслідком, 
з одного боку, є перехід права власності 
від відчужувача до набувача, а з іншого – 
виникнення у набувача обов’язку утри-
мувати та (або) доглядати відчужувача 
довічно [7, c. 168; 8, c. 347]. 

Коментований вид цивільно-правових 
відносин має окремі відмінності від догово-
рів купівлі-продажу та дарування, із якими 
його, зазвичай, порівнюють, і виходячи 
з темпоральної оцінки дієвості зустріч-
них обов’язків відчужувача та набувача. 
Якщо у договорі купівлі-продажу пере-
дання майна у власність є одним з еле-
ментів виконання договору і в сукупності 
з кореспондуючими обов’язками покупця 
з оплати майна веде до припинення дого-
вору шляхом його виконання, то в договорі 
довічного утримання навпаки, передання 
майна у власність набувачеві не веде до 
припинення договору [9, c. 70]. Це тільки 
початкова стадія формування взаємовід-
носин сторін. З цього приводу в науковій 
літературі ведеться жвава дискусія щодо 
консенсуального чи реального характеру 
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договору про довічне утримання. З одного 
боку, передача майна у власність є під-
ставою для виникнення прав та обов’яз-
ків сторін, зазначених у договорі. Така 
оцінка дає можливість стверджувати про 
реальність угоди, а передання майна від-
нести у часі до етапу укладення дого-
вору [10, c. 444; 11, c. 157; 12, c. 3–4]. 
З іншого боку, з огляду на те, що за пра-
вилом ст. 336 ЦКУ перехід права власності 
на нерухоме майно відбувається в момент 
державної реєстрації договору, заслуговує 
на увагу думка про його консенсуальність 
[13, c. 14; 8, c. 348]. Отримавши майно у 
власність, набувач виконує свої обов’язки 
щодо надання утримання та догляду відчу-
жувачу. Тобто з переданням майна у влас-
ність набувачеві ще не досягнута основна 
мета договору. Вона досягається в часі, 
впродовж якого відчужувач виконує свої 
зустрічні зобов’язання [14, c. 59]. Цей 
договір триваючий, оскільки зберігає силу 
до моменту смерті відчужувача і вимагає 
систематичного виконання набувачем 
своїх обов’язків (надання матеріального 
забезпечення в натурі у вигляді житла, 
харчування, необхідної допомоги тощо) 
[12, c. 4; 15, c. 220]. 

Власне, даний правочин має схожі 
ознаки із рентною угодою: набувач, як і 
платник ренти, стає власником певного 
майна, та на нього покладаються обов’язки 
щодо фінансового чи іншого забезпе-
чення відчужувача [16, c. 56; 17, c. 15; 
18, c. 242]. Разом з тим, дані відносини 
мають певну специфіку, обумовлену осо-
бливостями суб’єктного складу учасни-
ків та характером зустрічних обов’язків 
з боку набувача. Так, останній мусить 
надати відчужувачу чи третій особі всі 
види матеріального забезпечення (ціна 
договору у вигляді натурального еквіва-
ленту), надати йому житло тощо, екві-
валентність вартості переданого майна 
і витрат на утримання (догляд) не може 
бути заздалегідь відомою. Матеріальне 
забезпечення, яке щомісячно має нада-
ватися відчужувачу, повинне отримати 
грошову оцінку, що підлягає індексації у 
порядку, встановленому законом.

За рішенням суду договір довічного 
утримання (догляду) може бути розірва-
ний на вимогу відчужувача або третьої 

особи, на користь якої він був укладе-
ний, у разі невиконання або неналежного 
виконання набувачем своїх обов’язків, 
незалежно від його вини або на вимогу 
набувача (ст. 755 ЦКУ). В останньому 
випадку подібне розірвання договору не 
обумовлюється жодними порушеннями 
з боку відчужувача, бо обґрунтовується 
неможливістю його подальшого вико-
нання набувачем з підстав, що мають 
істотне значення. Відтак,  воно не може 
кваліфікуватися як вчинення охорон-
но-правової санкції, передбаченої ч. 1) 
ст. 611 ЦКУ. Отже, розірвання договору 
довічного утримання за вимогою набувача 
є реалізацією належного даній стороні 
регулятивного повноваження. Прикро, що 
цей факт не був належним чином оціне-
ний розробниками Цивільного кодексу, 
які вкотре запровадили позовний судовий 
механізм здійснення регулятивної пра-
вомочності носія у непритаманний йому 
спосіб. Адже судова реалізація властива 
лише для охоронних зобов’язань.

На відміну від матеріальних результа-
тів, котрі настають при розірванні дого-
вору ренти, розірвання угоди про довічне 
утримання може потягти як припинення 
права власності набувача на майно, що 
було йому свого часу передане відчужу-
вачем, так і залишення власності за набу-
вачем. Приміром, у разі розірвання дого-
вору довічного утримання (догляду) у 
зв’язку з невиконанням або неналежним 
виконанням набувачем обов’язків за дого-
вором, відчужувач набуває право влас-
ності на майно, яке було ним передане, 
і має право вимагати його повернення. 
Якщо ж розірвання договору відбулося у 
зв’язку з неможливістю його подальшого 
виконання набувачем з підстав, що мають 
істотне значення, суд може залишити за 
набувачем право власності на частину 
майна, з урахуванням тривалості часу, 
протягом якого він належно виконував 
свої обов’язки за договором.

Висновки. Вище було проаналізо-
вано законодавчі приписи, якими в Укра-
їні регулюються питання щодо підстав та 
строків виникнення зобов’язання стосовно 
виконання обов’язків учасників догово-
рів ренти і довічного утримання та від-
повідальності за невиконання ним цього 
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обов’язку. На підставі проведеного ана-
лізу можемо зробити висновок про певну 
недосконалість та непослідовність чинного 
українського законодавства у досліджува-
ній царині. Зокрема, відсутнє чітке визна-
чення правових наслідків неповернення 
майна та необхідних критеріїв підстав-
ності розірвання угоди за вимогою кожної 
із сторін. Можливо, законодавець вважав, 
що зміст існуючих правових актів у даній 
сфері є достатньо прозорим, але прак-
тика їхнього застосування цього не під-
тверджує. Тож, важливим могла би стати 
відповідна судова практика, але вона в 
достатній мірі наразі не напрацьована. 
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Guivan P. Temporary regulation of special obligations regarding the transfer  
of property into ownership

The article is devoted to the study of the topical issue of the legal mechanisms of 
regulation of special relations regarding the transfer of property into ownership under 
contracts of annuity and lifetime maintenance. In the work, special attention is paid to 
the time measurements of the corresponding instrumentation. The thesis is argued that 
in a certain part the commented relations should be regulated by the mechanism inherent 
in the classic sale. We are talking about those aspects related to the transfer of property 
and the order of its acceptance, as well as the normalization of risks associated with the 
transfer of ownership. This also applies to the terms of delivery of the item to the buyer. 
The rule of Art. 530 of the Civil Code of Ukraine should also be applied in the case of the 
transfer of rent-paying items stipulated by the agreement, as well as in the case of transfer 
of real estate to the holder. In both cases, they acquire the right to claim the goods under 
the contract, which can be equated with acquiring the status of a buyer. In the work, 
other sides of the relationship are also studied in detail in the execution of an annuity 
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contract and life support. In particular, in terms of time, two types of annuity contracts 
are analyzed - open-ended and fixed-term. The position is proved that the first of them 
also has its own time coordinates, but they are indefinite, that is, the agreement can be 
terminated at the request of the authorized person. And, since each of the counterparties 
has the right to demand the termination of the contract if there are grounds provided for 
by law, its term depends on the circumstances and the will of the counterparties. The 
delay in the fulfillment of the monetary obligation by the payer of the annuity entails his 
responsibility in the form of interest, which he must additionally pay to the recipient of 
the annuity. Unfortunately, the legislator did not define the legal nature of the specified 
percentages, so the author provides his suggestions for achieving legal certainty. The 
article also examines the temporary regulators of the fulfillment of obligations under the 
lifetime maintenance contract. It is emphasized that this contract has an ongoing nature. 
After taking possession of the property, the acquirer fulfills his obligations to provide 
maintenance and care to the alienator. That is, with the transfer of ownership of the 
property to the buyer, the main purpose of the contract has not yet been achieved. It is 
achieved during the time during which the alienator fulfills his counter-obligations.

Key words: term of contract, compensation, right of claim, certainty.
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ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ  
В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

У статті розглянуто правові механізми захисту екологічних прав в Україні в умовах 
військової агресії. Зокрема, проаналізовано сформоване у 2022 році природоохоронне 
законодавство України на предмет закріплення гарантій захисту екологічних прав гро-
мадян в умовах воєнного стану. Також подано аналіз завданої військовою агресією 
шкоди довкіллю та природним ресурсам, існуючі загрози та потенційні ризики для 
навколишнього середовища і життєдіяльності людей в умовах війни. Зроблено висно-
вок, що напрацьовані у перші місяці війни нормативно-правові приписи регулювання 
діяльності у сфері охорони довкілля спрямовані першочергово на констатацію, вияв-
лення та фіксацію фактів завданої шкоди та збитків довкіллю та людській життєдіяль-
ності, на дерегуляцію та спрощення адміністративних процедур у системі раціональ-
ного природокористування та забезпечення екологічної безпеки, на відновлення стану 
довкілля і створення безпечних умов для життя і здоров’я людей після завершення 
війни. Констатовано, що війна в Україні створила надскладні умови в яких неможливо 
не лише гарантувати та забезпечити, але й здійснити конституційне право кожного 
на чисте і безпечне для життя і здоров’я довкілля та пов’язані з ним екологічні права 
(право вільного доступу до екологічної інформації, право на поширення екологічної 
інформації, право на відшкодування екологічної шкоди). Тому існуюча критична еко-
логічна ситуація в Україні в цілому, а, особливо, у зоні бойових дій, унеможливлює 
споживання і використання наявних природних ресурсів та створює реальну небезпеку 
не лише для людської діяльності, але для здоров’я і життя людей. Крім того, в умовах 
війни, державні інституції не в змозі, повною мірою, забезпечити ефективний захист 
екологічних прав громадян. Але, незважаючи на всі складнощі екологічної та військо-
вої ситуації в Україні, і державі, і громадянам, потрібно акумулювати усі наявні зусилля 
і робити все можливе для моніторингу стану довкілля, виявлення та документування 
фактів екологічних військових злочинів країни-агресора, констатації розмірів та наслід-
ків екологічної шкоди тощо. 

Ключові слова: довкілля, охорона природи, природокористування, екологічні 
права, екологічна шкода, воєнний стан.

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Військова 
агресія в Україні, яка розпочалась у лютому 
2022 року, завдала і продовжує завда-
вати нищівної шкоди не лише людській 
життєдіяльності, виробничій та соціальній 
інфраструктурі, але й довкіллю України. 
Так, з початку широкомасштабного росій-

ського вторгнення за даними Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів 
України зафіксовано 257 випадків еко-
циду: підриви складів паливно-мастиль-
них матеріалів, сховищ нафтопродуктів 
з відповідними наслідками для довкілля, 
авіаудари по підприємствах, які вико-
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ристовують небезпечні хімічні речовини у 
виробництві, пошкодження та руйнування 
очисних споруд, вилив стоків у водо-
йми, пошкодження ґрунтового покриву, 
горіння лісів – особливо на територіях 
природно-заповідного фонду [1]. Також, 
під загрозою знищення сьогодні в Україні 
перебувають 2,5 млн га природоохорон-
ної мережі Європи, це 160 об’єктів Сма-
рагдової мережі, 17 Рамсарських об’єктів 
площею 627,3 тис. га – водно-болотних 
угідь, що мають міжнародне значення. 
Загалом від дій агресора в небезпеці зали-
шаються 20% площі всіх заповідних тери-
торій України [2]. Руйнування екосистем, 
загрози ядерній та радіаційній безпеці, 
забруднення вод, повітря, надр, земель, 
ґрунтів, лісів, рослинного світу, вини-
щення тваринного світу, ведення бойових 
дій та окупація територій природно-запо-
відного фонду тощо – ось неповний пере-
лік усіх тих наслідків, які спричиняє війна 
в Україні. Ці загрози порушують і уне-
можливлюють реалізацію конституційних 
екологічних прав громадян, які визначені 
ст. 50 Конституції України [3], зокрема: 
право кожного на чисте і безпечне для 
життя і здоров’я довкілля, право вільного 
доступу до екологічної інформації та її 
поширення, право на відшкодування еко-
логічної шкоди. Тому у сучасних умовах 
гостро актуальною є постановка питання 
саме про дотримання екологічних прав 
громадян та їх захист в умовах воєнного 
стану в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання щодо охорони довкілля 
в цілому, та захисту екологічних прав, 
зокрема, завжди було і продовжує зали-
шатись об’єктом пильної та гострої 
уваги наукових дискусій представни-
ків найвідоміших українських науко-
вих шкіл екологічного права, зокрема: 
В.І. Андрейцева, Г.І. Балюк, А.Г. Бобкової, 
А.П. Гетьмана, І.І. Каракаша, Н.Р. Кобець-
кої, В.В. Костицького, М.В. Краснової, 
Н.Р. Малишевої, Ю.С. Шемшученка, 
М.В. Шульги, Т.Є. Харитонової тощо. Вод-
ночас, відсутні комплексні дослідження 
щодо забезпечення і захисту екологічних 
прав в умовах війни в Україні. При цьому, 
окрему увагу слід звернути на наукові 
розробки, звернення та пропозиції щодо 

нагальних кроків для захисту довкілля в 
Україні та забезпечення екологічних прав 
з перших днів військового вторгнення у 
2022 році представників Міжнародної 
благодійної організації «Екологія-Пра-
во-Людина».

Мета даного дослідження – проана-
лізувати норми чинного природоохорон-
ного законодавства України на предмет 
закріплення правових механізмів захисту 
екологічних прав в Україні в умовах вій-
ськової агресії у 2022 році.

Виклад основного матеріалу. У сис-
темі екологічних прав основне та базове 
місце посідає право кожного на чисте та 
безпечне для життя і здоров’я довкілля. 
Це – пріоритетне, абсолютне конститу-
ційне, особисте немайнове право, що 
забезпечує природне існування фізичної 
особи, і усі інші екологічні права (право 
доступу до екологічної інформації, право 
на її поширення, право на відшкодування 
екологічної шкоди, право загального та 
спеціального природокористування тощо) 
випливають з нього, конкретизують його 
[4, с. 9]. Зміст права на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля полягає у закрі-
пленій законом можливості проживати в 
середовищі, яке не спричиняє шкоду здо-
ров’ю людини, користуватись для задово-
лення своїх життєво необхідних фізичних 
та духовних потреб безпечними природ-
ними благами, вимагати від держави, а 
також інших фізичних та юридичних осіб 
виконання вимог та правил екологічної 
безпеки, а у випадку їх порушення, звер-
татись за захистом порушеного права до 
компетентних органів [4, с. 9]. Сьогодні, 
в умовах війни в Україні дуже складно, 
а інколи, навіть і неможливо реалізову-
вати це конституційне екологічне право і 
похідні від нього екологічні права. Адже 
військова агресія створила і продовжує 
становити серйозну небезпеку для еко-
логічної системи не лише України, але й 
цілого світу, коли йдеться про загрози 
ядерного чи радіаційного ударів по Чор-
нобильській чи Запорізькій АЕС з боку 
країни-агресора. Все це продукує сум-
нівні передумови для стану навколиш-
нього середовища, для реалізації і захи-
сту екологічних прав, зрештою, і для 
збереження людського існування не лише 
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для  теперішніх, але й прийдешніх поко-
лінь. Тому першим і нагальним кроком у 
таких складних умовах, стало прийняття 
15 березня 2022 року Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо діяльності у сфері 
довкілля та щодо цивільного захисту на 
період дії воєнного стану і у відбудовний 
період» [5]. Значення даного норматив-
но-правового акту з точки зору захисту 
екологічних прав в Україні полягає першо-
чергово у констатації негативних впливів 
війни на стан довкілля, ускладнення чи, 
навіть, унеможливлення реалізовувати 
екологічні права і гострій необхідності їх 
захисту в подальшому.

До позитивних моментів зазначеного 
вище закону слід віднести, на наше пере-
конання, і те, що він регламентує діяль-
ність у сфері довкілля не лише у період 
воєнного стану, але і у відбудовний 
період. Як зазначається на офіційному 
сайті Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України, зміни, які 
запроваджуються даним законом, спрямо-
вані на забезпечення 3 надзвичайно важ-
ливих складових:

 – забезпечення обороноздатності дер-
жави під час воєнного стану;

 – пришвидшення відновлення інфра-
структури і економіки України у відбудов-
ний період;

 – повернення до нормальної життєді-
яльності громадян після закінчення війни 
[6]. І саме цей останній компонент покли-
каний сприяти та забезпечувати захист 
права кожного на чисте і безпечне для 
життя і здоров’я довкілля та похідні від 
нього екологічні права.

Як підтвердження необхідності повер-
нення до нормальної життєдіяльності 
громадян після завершення війни, і 
як важливий правовий механізм захи-
сту екологічних прав громадян в Укра-
їні, 20 червня 2022 року було прийнято 
Закон України «Про управління відхо-
дами» [7]. І хоча даний закон вступить в 
дію лише через рік – у липні 2023 року, 
його прийняття у таких складних умовах 
війни, має надзвичайно цінне значення не 
лише у контексті адаптації екологічного 
законодавства України до європейських 
стандартів охорони довкілля та управ-

ління відходами, але і є гарантією захи-
сту екологічних прав громадян. Зокрема, 
у преамбулі даного закону зазначається, 
що він визначає правові, організаційні, 
економічні засади діяльності щодо запо-
бігання утворенню, зменшення обсягів 
утворення відходів, зниження негативних 
наслідків від діяльності з управління від-
ходами, сприяння підготовці відходів до 
повторного використання, рециклінгу і 
відновленню з метою запобігання їх нега-
тивному впливу на здоров’я людей та 
навколишнє природне середовище [7]. 
Тому правове регулювання управління 
відходами в Україні як кінцеву мету 
передбачає саме запобігання негативного 
впливу відходів на життя і здоров’я людей 
та довкілля, що є елементами права кож-
ного на чисте і безпечне для життя і здо-
ров’я навколишнє середовище. Крім того, 
у ст. 3 Закону України «Про управління 
відходами» основними цілями державної 
політики у сфері запобігання утворенню 
та управління відходами є захист здоров’я 
людей та навколишнього природного 
середовища від негативного впливу від-
ходів [7]. При цьому, основними принци-
пами державної політики у сфері запобі-
гання утворенню та управління відходами 
є запобігання – утворювач або власник 
відходів вживає заходів для запобігання 
утворенню відходів, а також для уник-
нення, зменшення або усунення негатив-
ного впливу відходів на здоров’я людей та 
навколишнє природне середовище [7]. 

Як зазначається у юридичній літературі 
представниками Міжнародної благодійної 
організації «Екологія. Право. Людина», 
прийняття зазначеного вище закону допо-
може наблизити законодавство України до 
законодавства ЄС, впроваджує європей-
ську ієрархію поводження з відходами, 
вводить систему розширеної відповідаль-
ності виробника для таких відходів, як 
упакування, батарейки та батареї, відходи 
електричного та електронного обладнання, 
регулює розробку та реалізацію регіональ-
них та місцевих планів управління відхо-
дами, запроваджує інформаційну систему 
управління відходами з різноманітними 
реєстрами у формі відкритих даних, вдо-
сконалює дозвільну систему в сфері пово-
дження з відходами, хоча в цілому вони і 
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не схвалюють прийняття даного норматив-
но-правового акту [8].

В цілому, реалізація права кожного 
на чисте і безпечне для життя і здоров’я 
довкілля передбачає можливість кожного 
дихати чистим повітрям, споживати чисту 
питну воду, відпочивати у лісі, купатися 
в річці чи на морі, збирати ягоди, гриби, 
займатись полюванням, рибальством 
тощо. Військова агресія створила надпо-
тужну загрозу та реальну перешкоду для 
здійснення цих екологічних прав та мож-
ливостей. Так, за даними Міністерства 
оборони України, лише за 20 днів вій-
ськового вторгнення на територію Укра-
їни було запущено близько 900 ракет 
різного калібру та типу, під час детона-
ції яких утворились низка хімічних спо-
лук (чадний газ, бурий газ, вуглекислий 
газ, формальдегід, азот, діоксид азоту, 
пари ціанистої кислоти тощо), які забруд-
нюють повітря, окислюють навколишні 
ґрунти тощо [9]. Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів України 
наголошує, що обсяг викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря за час 
ведення бойових дій на території України 
вже можна прирівняти до викидів одного 
металургійного підприємства за весь рік 
роботи [10]. Даний перелік наслідків 
для довкілля та його природних ресур-
сів можна продовжувати і продовжувати. 
Але фактом залишається та обставина, що 
існуюча критична екологічна ситуація в 
Україні в цілому, а, особливо, у зоні бойо-
вих дій, унеможливлює споживання і вико-
ристання наявних природних ресурсів та 
створює реальну небезпеку для здоров’я і 
життя людей. Тому у таких складних умо-
вах війни в Україні створено правові меха-
нізми щодо дерегуляції природоресурс-
них відносин та спрощення спеціального 
природокористування в умовах військової 
агресії, які також повинні сприяти здійс-
ненню та захисту екологічних прав гро-
мадян у сфері використання тих чи інших 
природних ресурсів. Зокрема, йдеться 
про Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
особливостей регулювання земельних 
відносин в умовах воєнного стану» [11], 
Закон України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів щодо збереження 

лісів» [12], проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо дерегуляції господар-
ської діяльності у сфері розвитку водного 
господарства» [13] тощо.

Крім того, шкода, яка щоденно зав-
дається у процесі війни, саме довкіллю 
та його природним ресурсам, є невід-
воротною та особливо значною. Так, на 
13,2 млрд грн завдано шкоди лісництвам, 
у 45 разів зросли площі лісових пожеж 
(у порівнянні з 2021 роком), приблизно 
2,5 млрд грн становлять збитки від оку-
пації зони відчуження, 900 об’єктів при-
родно-заповідного фонду перебувають 
під окупацією чи в зоні бойових дій (це 
становить 44 % від загальної кількості 
заповідних територій), 3 з 5 біосферних 
заповідників України постраждали від 
війни (Чорноморський, Асканія-Нова та 
Чорнобильський), 4 природних заповідни-
ків із 19 опинились в зоні бойових дій, ще 
6 – залишаються в окупованому Криму, 
600 тис. га лісів охоплено бойовими діями 
тощо [14]. Тому у відбудовний період слід 
сконцентрувати усі фізичні та матеріальні 
зусилля для відновлення стану довкілля, 
відшкодування завданої екологічної 
шкоди і створення можливостей для пов-
ноцінного використання природних благ і 
задоволення екологічних потреб, інтере-
сів людей.

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
військова агресія в Україні створила 
надскладні умови в яких неможливо не 
лише гарантувати та забезпечити, але й 
здійснити конституційне право кожного 
на чисте і безпечне для життя і здоров’я 
довкілля та пов’язані з ним екологічні 
права. Зокрема, йдеться про те, що існу-
юча екологічна ситуація у зоні бойових 
дій, становить реальну небезпеку для 
життя і здоров’я людей, і унеможливлює 
проживати чи, навіть, потенційно перебу-
вати у чистих, якісно безпечних екологіч-
них умовах. Також, громадяни не можуть 
повною мірою користуватись природними 
благами та ресурсами для задоволення 
своїх фізіологічних потреб та інтересів. 
Все це у комплексі створює надскладні 
умови для реалізації конституційних еко-
логічних прав громадян в Україні. Тому 
напрацьовані у перші місяці війни правові 
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механізми регулювання діяльності у сфері 
охорони довкілля спрямовані на конста-
тацію, виявлення та фіксацію фактів зав-
даної шкоди довкіллю та людській життє-
діяльності, на дерегуляцію та спрощення 
адмінпроцедур у системі раціонального 
природокористування та забезпечення 
екологічної безпеки, на відновлення стану 
довкілля і створення безпечних умов для 
життя і здоров’я людей після завершення 
війни. Крім того, в умовах війни, державні 
інституції не в змозі, повною мірою, забез-
печити ефективний захист екологічних 
прав громадян. Але, незважаючи на всі 
складнощі екологічної та військової ситу-
ації в Україні, і державі, і громадянам, 
потрібно акумулювати усі наявні зусилля 
і робити все можливе для моніторингу 
стану довкілля, виявлення та документу-
вання фактів екологічних військових зло-
чинів країни-агресора, констатації розмі-
рів та наслідків екологічної шкоди тощо. 
Все це в комплексі, також буде сприяти в 
подальшому, в мирній перспективі, дотри-
манню та захисту прав кожного на чисте і 
безпечне для життя та здоров’я довкілля.
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Antonyuk U. Protection of environmental rights in Ukraine in conditions of 
military aggression

The article examines the legal mechanisms for the protection of environmental rights in 
Ukraine under conditions of military aggression. In particular, the environmental protection 
legislation of Ukraine formed in 2022 was analyzed for the purpose of establishing guarantees 
for the protection of citizens’ environmental rights under martial law. An analysis of the 
damage caused by military aggression to the environment and natural resources, existing 
threats and potential risks to the environment and people’s livelihoods in war conditions 
is also presented. It was concluded that the normative and legal prescriptions for the 
regulation of activities in the field of environmental protection developed in the first months 
of the war are primarily aimed at ascertaining, identifying and recording the facts of 
damage and losses to the environment and human life, at deregulation and simplification 
of administrative procedures in the system of rational nature use and ensuring ecological 
security, to restore the state of the environment and create safe conditions for the life and 
health of people after the end of the war. It was established that the war in Ukraine created 
extremely difficult conditions in which it is impossible not only to guarantee and ensure, 
but also to realize the constitutional right of everyone to a clean and safe environment for 
life and health and related environmental rights (the right of free access to environmental 
information, the right to disseminate environmental information, the right to compensation 
for environmental damage). Therefore, it makes it impossible to consume and use the 
available natural resources and creates a real threat not only to human activity, but also to 
people’s health and life. But, despite all the complexities of the environmental and military 
situation in Ukraine, both the state and citizens need to accumulate all available efforts 
and do everything possible to monitor the state of the environment, identify and document 
the facts of environmental war crimes of the aggressor country, ascertain the extent and 
consequences of environmental damage etc.

Key words: environment, nature protection, nature use, environmental rights, 
environmental damage, martial law.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МАТРИЦЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті розкрито фрагментарне дослідження інституціальної матриці системного ана-
лізу запобігання корупції в України. Доведено його актуальність яке і зумовлює прове-
дення наукового пошуку та висвітлення його результатів для широкого загалу. 

Протягом останніх років для запобігання корупції в Україні прийнято низку інновацій-
них позитивних рішень на загальнодержавному рівні. Зокрема, прийнято низку законо-
давчих актів, створено спеціалізовані органи з питань боротьби з корупцією, схвалено 
антикорупційну стратегію, запроваджено систематичне здійснення на найвищому рівні 
за участю керівників правоохоронних та інших державних органів організаційних захо-
дів, спрямованих на вирішення питань боротьби з корупцією, тощо. 

За дослідженням вітчизняних вчених корупція сьогодні охопила майже всі сфери сус-
пільного життя в нашій державі: управління, економіку, громадську свідомість, правову 
сферу, посилала соціальну напругу, протистояння конституційному та соціальному ладу 
України, стала проблемою для національної безпеки країни. 

Дослідження феномену корупції в Україні почали проводитися з середини ХХ сторіччя. 
У період після набуття Україною незалежності було захищено низку докторських і кан-
дидатських дисертацій, підготовлено більше п’ятисот наукових статей, здійснено триста 
виступів на конференціях, круглих столах, симпозіумах з питань запобігання корупції. 

Проведений нами комплексний аналіз статей з проблематики корупції показує, що 
вони мають велику інформаційну користь, адже дають змогу зрозуміти сучасні підходи 
й тенденції в практичній діяльності суб’єктів запобігання корупції. 

Емпірична база дослідження підтверджується проведення опитуванням респондентів 
у різних сферах суспільного життя. Запропоновано шляхи вирішення проблеми запобі-
гання корупції в України.

Ключові слова: дослідження, корупція, проблема, інституціальна матриця, систем-
ний аналіз, запобігання.
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Постановка проблеми та її акту-
альність. Корупція сьогодні становить 
серйозну загрозу для національної без-
пеки України, першооснов національної 
державності. Поширення корупції в Укра-
їни за 30 років її незалежності набули 
такого розмаху, що проблема її протидії 
та запобігання визнається суспільством 
однією із найактуальніших, яка потребує 
вжиття цілеспрямованих комплексних 
заходів з боку держави та її соціальних 
інститутів.

У зв’язку з тим, що всеосяжно охопити 
корупцію як соціальне зло, що руйнує 
суспільство дуже складно ми вирішили 
застосувати для її вивчення інституці-
ональну матрицю базових стандартів 
запобігання корупції, провести власне 
опитування респондентів і запропону-
вати власне вирішення даної проблеми. 
Застосування інституціональної матриці 
через призму системного аналізу запобі-
гання корупції пов’язано в першу чергу, з 
осмислення за роки незалежності країни 
глобальних змін в політичному, економіч-
ному та культурному житті України. 

В кримінологічній науці інституціо-
нальну матрицею ми використовуємо, як 
історично започатковану систему базових 
стандартів запобігання корупції. Інсти-
туціональна матриця включає в себе два 
види стандартів запобігання корупції. 
Перший вид – це використання міжнарод-
них стандартів запобігання корупції. Дру-
гий вид – це вітчизняні стандарти запобі-
гання корупції. 

Аналіз досліджень і публікації. 
В даній статті використані праці вітчизня-
них вчених, зокрема, роботи: А. В. Боро-
вика, А. І. Богатирьова, О. М. Бандурки, 
В. Голіни, Л. Р Грицаєнко, Б. М. Головкіна, 
О. М. Джужі, В. М. Дрьоміна, Д. О. Зубова, 
А. П. Закалюка, В. С. Зеленецького, 
О. М. Костенка, О. М. Литвака, О. М. Лит-
винова, Є. Л. Стрєльцова, Н. В. Сметані-
ної, А. П. Тузова, В. І. Шакуна, та багатьох 
інших.

Проведений аналіз праць зазначених 
вчених, результатів емпіричних дослі-
джень свідчать, що питання, пов’язані 
з корупцією в Україні та її соціальними 
наслідками, розглядаються вченими 
фрагментарно, а тому вони потребують 

подальшої наукової розробки і вимагають 
свого сучасного бачення та осмислення.

Метою статті є фрагментарне дослі-
дження інституціальної матриці системного 
аналізу запобігання корупції в України, 
актуальність якого зумовлює проведення 
наукового пошуку та висвітлення його 
результатів для широкого загалу.

Виклад основного змісту матеріалу. 
Сьогодні термін корупція – загальнові-
доме, популярне, актуальне слово серед 
населення України. Майже кожен грома-
дянин нашої держави із повсякденного 
досвіду знає, інтуїтивно усвідомлює та 
відчуває на собі її руйнівну силу. 

Системний аналіз корупції – це методо-
логія системи вивчення корупції з метою 
визначення найбільш ефективних захо-
дів її запобігання. При цьому під систе-
мою запобігання корупції ми розуміємо 
сукупність взаємопов’язаних детермінан-
тів, що змінюються у часово-простірному 
відрізку. Водночас, системний аналіз є 
саме тим інструментом, який допомагає 
суб’єктам запобігання корупції на науко-
вому обґрунтованому рівні запропонувати 
надійні шляхи вирішення даної проблеми, 
тобто він є об’єктивною необхідністю.

Завдання системного аналізу 
корупції полягає в тому щоб запро-
понувати суспільству вибір різних варі-
антів вирішення проблем запобігання 
корупції в країні. Серед них ми виділяємо 
підвищення імунітету населення країни 
щодо корупції на всіх рінях: законодавчої, 
виконавчої та судової влади, що ґрунту-
ються на наступних підходах:

 – встановлення ієрархічної взаємодії 
систем впливу двох видів інституціональ-
ної матриці, які історично склалися зав-
дяки міжнародним та вітчизняним стан-
дартам запобігання корупції;

 – розгляд всіх взаємозв’язаних та вза-
ємообумовлених детермінантів корупції, 
які утворюють в сукупності єдину систему 
заходів її запобігання, в якій зміна одного 
заходу впливає на всі інші;

 – виявлення характеру детермінантів 
корупції, які можуть бути або енергетич-
ними, коли рух одного прояву корупції 
викликає рух іншого, в тому ж напрямку, 
наприклад заходи, які направлені на запо-
бігання корупції, одночасно  вимагають 
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підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів запобігання корупції;

 – визначення критеріїв оцінки ефек-
тивності запобігання корупції як ступеня 
захисту прав і свобод людини, громадя-
нина в Україні.

За дослідженням вітчизняних вче-
них корупція сьогодні охопила майже всі 
сфери суспільного життя в нашій державі: 
управління, економіку, громадську свідо-
мість, правову сферу, посилала соціальну 
напругу, протистояння конституційному 
та соціальному ладу України, стала про-
блемою для національної безпеки країни. 

Відтак, інституціональна матриця 
системного аналізу корупції передбачає 
системне осмислення корупції у таких 
сферах суспільних відносин як: бюджетна, 
правоохоронна, банківська та економічна 
сфера, що викликає певне обурення у 
громадськості та наукової спільноти.

Слід зазначити, що протягом останніх 
років для запобігання корупції в Україні 
було прийнято низку інноваційних пози-
тивних рішень на загальнодержавному 
рівні. Зокрема, прийнято низку законодав-
чих актів, створено спеціалізовані органи 
з питань боротьби з корупцією, схвалено 
антикорупційну стратегію, запроваджено 
систематичне здійснення на найвищому 
рівні за участю керівників правоохорон-
них та інших державних органів організа-
ційних заходів, спрямованих на вирішення 
питань боротьби з корупцією, тощо. 

Природно, що наука теж не стоїть осто-
ронь окреслених проблем. Дослідження 
феномену корупції в Україні почали про-
водитися з середини ХХ сторіччя. У період 
після набуття Україною незалежності було 
захищено низку докторських і кандидат-
ських дисертацій, підготовлено більше 
п’ятисот наукових статей, здійснено три-
ста виступів на конференціях, круглих 
столах, симпозіумах з питань запобігання 
корупції. 

Проведений нами комплексний аналіз 
статей з проблематики корупції показує, що 
вони мають велику інформаційну користь, 
адже дають змогу зрозуміти сучасні під-
ходи й тенденції в практичній діяльності 
суб’єктів запобігання корупції. Крім того, 
аналіз цих статей свідчить про різні інсти-
туціональні підходи до розуміння корупції, 

розроблення інноваційних превентивних 
заходів та впровадження їх в діяльність 
суб’єктів запобігання корупції.

На жаль, намагання запобігти корупцію 
тільки законодавчими заходами зводяться 
до ігнорування принципу невідворотності 
покарання винних за допущені зловжи-
вання у вказаній сфері. Населення країни 
чує про гучні затримання корупціонерів, 
які нажили свої статки незаконним шля-
хом, проте в подальшому процес розслі-
дування кримінальних проводжень по цим 
справам проходить роками. Більш того, 
корупціонер продовжує працювати на 
своїй посаді, і, певним чином, може впли-
вати на хід досудового розслідування. 

Корупція як перманентний чинник доз-
воляє собі руйнувати конституційний лад 
в Україні, реально загрожує національній 
безпеці, підриває авторитет державного 
апарату, дискредитує його діяльність, 
перешкоджає розбудові демократичної, 
соціальної, правової держави, а також 
утвердженню та реалізації принципу вер-
ховенства права. 

Що з нами не так? Україна має найліпші 
чорноземи у світі, до того ж у нас їх майже 
10 % світових та 30 % європейських. А ще 
наша земля, як пише вітчизняний вчений 
Л. Р. Грицаєнко містить у собі майже всю 
таблицю Менделєєва, а в її надрах знахо-
диться 20% світових копалин і дорогоцін-
них металів, бурштину, газу, нафти, літію, 
вугілля тощо. Окрім того маємо  один із 
високих рівнів освіти і потужний науковий 
потенціал [1, с. 10].

Виходить у нас все є або майже все, а 
живемо набагато гірше чим держави у яких 
взагалі, відсутні свої енергоносії, а земля 
не є житницею, попри-це продовольчий 
ринок у них переповнений (яскравий при-
клад Японія або Ізраїль). 

На жаль, підвалини які закладені у 
статті 13 Конституції України – про належ-
ність усіх національних  багатств українців 
згадуються тільки підчас чергових вибо-
рів у виді обіцянок повернути все народу, 
а після виборів знову на п’ять років все 
залишається як було.

Хоча історично ми змогли подолати 
Чорнобильську трагедію, вистояти право 
на свободу на Майдані і сьогодні захи-
щаємо нашу Батьківщину від ворога, 
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щоденно Збройні сили України звільняють 
окуповані рашистами міста і села.. А тому 
жити в суспільстві, де процвітає корупція, 
та відчувати себе в безпеці, жити нор-
мально, по-людськи неможливо.

Не менш очевидно, що системна коруп-
ція поширилася на всі верстви населення, 
проникнувши в усі без винятку владні 
структури та приватний сектор. Попри 
це ніхто із колишніх високопосадовців, 
які організовували розкрадання держав-
них коштів задля власного збагачення та 
переведення їх за кордон, досі не поніс 
заслуженої відповідальності.

Привертає увагу й те, що населення 
країни патологічно терпляче ставиться до 
неправомірної вигоди, при цьому мате-
ріальна винагорода за послуги тому чи 
іншому чиновнику сприймається зазвичай 
як цілком нормальне явище. Тому законо-
мірно, що матеріальне становище посадо-
вих осіб із приходом до владних структур 
помітно покращується, проте це зовсім не 
пов’язано з оплатою їхньої праці. 

Водночас тотальна корупційна ситуа-
ція залишається стійкою перепоною для 
ефективної реалізації запроваджених у 
нашій державі реформ і в умовах складної 
для України геополітичної ситуації взагалі 
створює загрозу національній безпеці та 
подальшій цілісності території. Ось чому в 
разі невжиття відповідних заходів з боку 
держави поширення корупції може погли-
бити такі наслідки, як: 

 – остаточна втрата авторитету дер-
жавними та владними структурами;

 – затримка модернізації та розвитку 
національної економіки;

 – порушення принципу конкуренції;
 – дискредитація закону як універсаль-

ного регулятора суспільних відносин;
 – погіршення інвестиційної привабли-

вості держави тощо.
На жаль, намагання боротися з коруп-

цією обмежуються епізодичними або 
тимчасовими спробами та зводяться до 
ігнорування принципу невідворотності 
покарання винних за допущені зловжи-
вання у вказаній сфері. Натомість послі-
довні дії, спрямовані на усунення причин і 
умов корупції, реальних результатів щодо 
викриття резонансних корупційних схем 
не приносять. 

Населення країни чує про гучні затри-
мання корупціонерів, які нажили свої 
статки незаконним шляхом, проте в 
подальшому процес розслідування кримі-
нальних проваджень у цих справах триває 
роками. Понад те, корупціонер продовжує 
працювати на своїй посаді і певним чином 
може впливати на хід досудового розслі-
дування.

Проведений науковою школою «Інте-
лект» аналіз емпіричних даних дослі-
джень у сфері корупції показав, що коруп-
ція серед усіх внутрішньодержавних загроз 
вийшла на перше місце разом з росій-
сько-українською війною та високою вар-
тістю життя в державі. Серед опитаних 49% 
населення вважає, що ситуація із коруп-
цією не змінюється, а 22% переконані, що 
ситуація стала навіть ще гіршою [2, с. 148].

Тому вимоги суспільства з цих питань 
протягом останніх років зводяться до 
нагального викорінення корупції в орга-
нах публічної влади, існування якої уне-
можливлює дотримання прав і свобод 
людини та громадянина в Україні. 

Очевидно, що глибинні соціальні зміни 
в суспільстві, поява та чинність нового 
антикорупційного законодавства зумо-
вили початок проведення антикорупційної 
реформи держави, певну реорганізацію 
поліцейської, прокурорської та судової 
системи України. 

Вітчизняні кримінологи єдині в тому, 
що в Україні вже створено належне зако-
нодавче забезпечення механізму запобі-
гання такого небезпечного для суспіль-
ства соціального-правового явища, як 
корупція. Будучи різновидом злочинності, 
корупція стрімкими темпами зрощується 
з організованою злочинністю і розгляда-
ється вітчизняними вченими як іржа, яка 
роз’їдає все суспільство. 

Отож, корупція це вірус, який реально 
загрожує демократії, реалізації принципу 
верховенства права, національній безпеці 
та демократичному розвитку держави. 
Саме корупція негативно впливає на всі 
сторони суспільного життя: економіку, 
політику, управління, соціальну і правову 
сфери, громадську свідомість, міжнародні 
відносини. 

Спокуса збагатитися, задовольнити 
власні потреби у людини може виникати 



Право та державне управління

52

тоді, коли з’являється можливість роз-
поряджатися певними ресурсами, при-
ймати рішення не в інтересах суспіль-
ства і громади, а у власних інтересах або 
інтересах близьких осіб. Підтверджен-
ням цього є вислів відомого французь-
кого діяча епохи Просвітництва Шарля 
Монтеск’є: «відомо з досвіду століть, 
що всяка людина, яка володіє владою, 
схильна зловживати нею».

Оскільки корупція охоплює кілька тися-
чоліть в історії цивілізації, оскільки це 
явище супроводжується людством  протя-
гом всієї історії свого становлення і роз-
витку, сьогодні під час російсько – укра-
їнської війни, у нас є нагода перемогти 
ворога і на тлі перемоги, побудувати таку 
демократичну, соціальну, правову дер-
жаву, яка буде існувати в межах прин-
ципу верховенства права в усіх сферах 
суспільного життя.

Висновок. Не зупинивши поширення 
корупції в Україні це може поглибити такі 
наслідки, як: остаточна втрата авторитету 
державними та владними структурами, 
затримка модернізації та розвитку націо-
нальної економіки, порушення принципу 
конкуренції, дискредитація закону як уні-
версального регулятора суспільних відно-
син, погіршення інвестиційної привабли-
вості держави тощо.
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Bohatyrov I., Borovyk A. INSTITUTIONAL MATRIX OF THE SYSTEM ANALYSIS 
OF CORRUPTION PREVENTION IN UKRAINE

The article discloses a fragmentary study of the institutional matrix of the system analysis 
of corruption prevention in Ukraine. Its relevance has been proven, which determines the 
conduct of scientific research and the publication of its results for the general public.

In recent years, a number of innovative positive decisions have been adopted at the 
national level to prevent corruption in Ukraine. In particular, a number of legislative acts were 
adopted, specialized anti-corruption bodies were created, and an anti-corruption strategy 
was approved. Also systematic implementation was introduced at the highest level with 
the participation of the heads of law enforcement and other state bodies of organizational 
measures aimed at solving anti-corruption issues, etc.

According to the research of domestic scientists, corruption has covered almost all 
spheres of public life in our country: management, economy, public consciousness, the 
legal sphere, has caused social tension, opposition to the constitutional and social order of 
Ukraine. Corruption has become a problem for the country’s national security.

Research on corruption in Ukraine began in the middle of the 20th century. When Ukraine 
gained independence, a number of doctor’s and candidate’s dissertations were defended, 
more than five hundred scientific articles were prepared, and three hundred speeches were 
made at conferences, round tables, and symposia on the prevention of corruption. 

Our comprehensive analysis of articles on the issue of corruption shows that they are of 
great informational value, because they make it possible to understand modern approaches 
and trends in the practical activities of corruption prevention entities.

The empirical basis of the research is confirmed by surveying respondents in various 
spheres of social life. Ways to solve the problem of preventing corruption in Ukraine are 
proposed.

Key words: research, corruption, problem, institutional matrix, system analysis, 
prevention. 
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аспірантка кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності  
та цивільно-правових дисциплін 
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Національного університету «Одеська юридична академія»

МИТНА ЕКСПЕРТИЗА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

В статті досліджено проблемні питання щодо здійснення митних експертиз товарів в 
умовах глобалізації в торгівлі та гармонізації митного законодавства України з законо-
давством Європейського Союзу. На доктринальному рівні проаналізовано наявні під-
ходи вчених щодо визначення сутності поняття «митна експертиза». Проаналізовано 
процес проведення митних експертиз: вчинення митними експертами сукупності дій, 
визначених, в першу чергу, нормами чинного митного законодавства України та під-
законних нормативно-правових актів з питань здійснення митної справи. Визначено 
кінцеву мету проведення митних експертиз та їхній зв’язок з реалізацією державної 
митної політики щодо боротьби з митними правопорушеннями та контрабандою, спри-
яння в забезпеченні митної, національної, економічної та фінансової безпеки в державі. 
Надано авторське визначення поняття «митна експертиза» та авторський перелік ознак 
цього поняття. Надано авторську класифікацію митних експертиз за об’єктом їхнього 
дослідження . Проаналізовано окремі приклади з наявного позитивного досвіду ЄС у 
сфері здійснення митних експертиз. Надано авторське визначення поняттю «верифіка-
ція товарів» та поняттю «енергоносії». Надано аргументи щодо необхідності проведення 
митних експертиз як з метою ідентифікації товарів та їхніх складових, так і з метою вери-
фікації товарів, що переміщуються через митний кордон України. Запропоновано шляхи 
модернізації законодавства в сфері здійснення митних експертиз, через розробку Про-
екту Закону України «Про митну експертизу» як спеціалізованого законодавчого акту. 
Визначено які поняття слід закріпити в Проекті цього Закону, правовий статус органу 
в сфері проведення досліджень у митних цілях, основні напрямки діяльності такого 
органу. Проаналізовано взаємозв’язок між митною та судовою (судово-товарознавчою) 
експертизами, зважаючи на кінцеву мету їхнього проведення. Визначено особливості 
механізму проведення митних експертиз товарів, що мають дефекти виробництва. 

Ключові слова: митна експертиза, ідентифікація товарів, верифікація товарів, 
інформація про товар, митна вартість. 

В Україні проведення митних експертиз 
товарів є складовою процедури митного 
контролю. Проведення митних експертиз 
товарів, що переміщуються через митний 
кордон України спрямоване, насамперед, 
на забезпечення національної та митної 
безпеки держави, недопущення потра-
пляння на внутрішній ринок України нея-
кісних товарів, забезпечення фінансової 
безпеки України. Попри все вищена-
ведене, це питання залишається прак-
тично недослідженим вітчизняними нау-
ковцями. Враховуючи євроінтеграційний 
курс розвитку держави, постає потреба 

у визначенні природи і сутності митної 
експертизи, модернізації процедури про-
ведення митних експертиз щодо окремих 
товарів, що переміщуються через митний 
кордон України. 

В адміністративно-правовій науці екс-
пертизи як явище досліджувалися у пра-
цях вітчизняних вчених, так, організацій-
но-правовий аспект експертизи в митній 
справі досліджувала Г. Л.  Карпенко, 
сутність митної експертизи як засобу 
митного контролю – І. В.  Співак. Водно-
час, більшість досліджень щодо митних 
експертиз здійснюються українськими 
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вченими, зазвичай, в галузі економіки, 
зокрема, Г. А. Тіхосовою, О. М. Вербиць-
ким, Є. О. Калінським (щодо експертизи 
товарів в процесі здійснення митного 
контролю), А. А. Мазаракі, Н .В. Мережко, 
Н .В. Калугою (щодо експертизи товарів 
в митних цілях) та багатьма іншими вче-
ними. Попри наявність наукових праць 
за темою цього дослідження, донині не 
з’ясовано сутність митної експертизи 
як складової процесу здійснення митної 
справи в Україні, не визначено її при-
роду, не запропоновано шляхів модерні-
зації законодавчих актів з питань прове-
дення митних експертиз.

На сучасному етапі розвитку науки 
адміністративного права українськими 
вченими не вироблено єдиного підходу до 
розуміння сутності митних експертиз. На 
доктринальному рівні під митною експер-
тизою розуміють дію державних службов-
ців (митних експертів), згідно з нормами 
чинного законодавства, що ґрунтується 
на виконанні ними службових обов’язків 
[1, c. 143]. Вважаємо, що такий підхід до 
розуміння сутності митної експертизи є 
вузьким, бо проведення митних експертиз 
передбачає вчинення митними експер-
тами не однієї дії, а сукупності дій, визна-
чених, в першу чергу, нормами чинного 
митного законодавства України та під-
законних нормативно- правових актів з 
питань здійснення митної справи (напри-
клад, виявлення заборонених речовин у 
складі певного товару, здійснення аналізу 
фізичних та хімічних характеристик това-
рів, тощо). 

Відповідно до іншої точки зору, митна 
експертиза – це особливий вид науко-
во-практичного дослідження, прове-
деного експертами з метою одержання 
достовірного, кваліфікованого, об’єктив-
ного і незалежного висновку щодо досто-
вірності наданої інформації та відповідно-
сті документів об’єктам митного контролю 
[2, c. 86]. Саме такий підхід до розу-
міння сутності митної експертизи засто-
совується в межах ЄС як Митного Союзу. 
Варто зазначити, що митна експертиза 
товару має бути комплексною, особливо 
щодо товарів , поміщених у митний режим 
імпорту, транзиту та переробки на митній 
території, бо результати проведення цих 

експертиз мають практичне значення,  
впливаючи, зокрема, на процес реаліза-
ції митними органами України фіскаль-
ної функції (наприклад, через перевірку 
посадовими особами митних органів заяв-
леної митної вартості товару, за резуль-
татами проведення митної експертизи), 
одночасно забезпечуючи процес захисту 
митних інтересів України(використовуючи 
митну експертизу, можливо протидіяти 
контрабанді). Разом з тим, І. В . Співак 
вважає митну експертизу засобом здійс-
нення митного контролю [3]. Зауважимо, 
що такий підхід до розуміння сутності мит-
ної експертизи використовується законо-
давцями пострадянських країн, зокрема, 
казахським законодавцем, проте він є 
вузьким, оскільки не враховує чинники 
глобалізації в торгівлі та протидії злочин-
ності в сфері здійснення експортно-ім-
портних операцій з товарами, принцип 
вільного руху товарів, що характерний 
для європейської моделі здійснення тор-
гівлі [4, 5]. 

Враховуючи факт наявності суперечли-
вих точок зору щодо визначення сутності 
поняття «митна експертиза», вважаємо 
за необхідне надати авторське визна-
чення цьому поняттю. Це – комплексне 
науково-практичне дослідження, що має 
місце в процесі здійснення митного контр-
олю товарів щодо складу, властивостей, 
характеристик певного товару або його 
складових з одержанням посадовими осо-
бами митних органів достатньої інформації 
про такий товар, з кінцевою метою забез-
печення митної, національної, економічної 
та фінансової безпеки в державі та захи-
сту державних митних інтересів України, 
захисту внутрішнього ринку від потра-
пляння неякісних товарів на нього. 

Вважаємо, що митні експертизи мають 
правову природу, а метою їхнього прове-
дення, зважаючи на українську й світову 
практику в сфері торгівлі, є ідентифікація 
товарів, що переміщуються через митний 
кордон держави, визначення країни похо-
дження таких товарів, коду товарів за 
УКТЗЕД або європейською системою коду-
вання товарів, визначення (уточнення) 
їхньої митної вартості. Г. Л.   Карпенко 
у своєму дисертаційному дослідженні 
визначила, що підстави процедури при-
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значення та організації використання спе-
ціальних знань у прийнятті управлінських 
рішень залишилися поза увагою науков-
ців та законодавця [6, c. 3]. Поділяємо 
таку позицію та вважаємо, що в окремих 
випадках управлінські рішення в процесі 
здійснення митної справи в Україні мають 
прийматися посадовими особами митних 
органів виключно за результатами про-
ведення митних експертиз, в тому числі, 
митних експертиз паливно-мастильних 
матеріалів (бензин, дизельне пальне, 
тощо). Така практика характерна для 
країн-членів ЄС (зокрема, Франції, ФРН). 
Натепер, Україною запозичено такий дос-
від та впроваджено його на Енергетичній 
митниці Держмитслужби. 

Вважаємо, що для митних експертиз 
характерні такі ознаки:

 – це – комплексне науково-практичне 
дослідження складу, властивостей, харак-
теристик певного товару або його складо-
вих, що має місце в процесі здійснення 
митного контролю товарів;

 – за результатами проведення митних 
експертиз одержують достатню інформа-
цію про такий товар з метою його іденти-
фікації та верифікації; 

 – кінцевою метою проведення митних 
експертиз в вузькому розумінні є захист 
внутрішнього ринку від потрапляння нея-
кісних товарів на нього, а в широкому 
розумінні – забезпечення митної, націо-
нальної, економічної та фінансової без-
пеки в державі та захист державних мит-
них інтересів України.

Зазначимо, що в тексті чинного Мит-
ного Кодексу України (далі – МК України) 
не закріплено термін «митна експертиза», 
натомість використовується термін «екс-
пертиза». Так, відповідно до ч. 1, ст. 23-1 
МК України, визначено, що у випадках 
класифікації, визначення країни похо-
дження товарів, якщо для прийняття 
рішення щодо зобов’язуючої інформації 
необхідне проведення дослідження (ана-
лізу, експертизи) проб (зразків) таких 
товарів, митний орган має право призна-
чити таке дослідження (аналіз, експер-
тизу), за умови отримання попередньої 
згоди підприємства [7]. Вважаємо, що 
такий підхід законодавця до визначення 
дослідження в митній сфері є недоско-

налим, оскільки не враховано специфіки 
самої митної експертизи як явища в митній 
справі. Так, на практиці може виникнути 
необхідність в проведенні експертизи або 
аналізу як самого товару, так і його скла-
дових, наприклад, щодо товарів, поміще-
них у митний режим переробки на митній 
території, (зокрема, складові дієтичних 
добавок). Зауважимо, що проблемою на 
сучасному етапі розвитку митних експер-
тиз в Україні є відсутність достатньої зако-
нодавчої бази з питань здійснення митних 
експертиз товарів. Вважаємо, що ство-
рення нової та оновлення наявної норма-
тивної бази щодо митних експертиз спри-
ятиме побудові ефективного механізму 
протидії правопорушенням в митній сфері 
з одночасною реалізацією принципу про-
зорості в торгівлі (такий підхід діє в межах 
ЄС як Митного Союзу). 

Необхідно зазначити, що кожна митна 
експертиза проводиться, враховуючи 
певну сукупність показників щодо товару. 
Так, під час проведення митної експер-
тизи комп’ютерних столів, котрі перемі-
щуються у митному режимі «імпорт» цими 
показниками є, серед іншого, коефіцієнт 
стійкості до стирання покриття, стійкість 
захисно-декоративних покриттів до пля-
моутворення, стійкість до перекидання 
[8]. На відміну від українського підходу до 
проведення митних експертиз, оновлений 
європейський підхід передбачає наяв-
ність переліку обставин для верифікації 
товарів, зокрема, тих, що переміщуються 
у митному режимі транзиту. Зауважимо, 
що зміст поняття «ідентифікація товару» 
є ширшим за зміст поняття «верифікація 
товару», яке використовується в межах 
ЄС з метою визначення митної вартості 
товарів [9, c. 471]. Для української митної 
практики поняття «верифікація товару» 
не характерне. В умовах євроінтеграції в 
Україні слід запровадити в митній прак-
тиці використання понять «верифікація 
товарів», «митний борг», законодавчо 
визначити критерії верифікації, закріпити 
перелік підстав для здійснення митними 
органами України верифікації товарів 
(наприклад, виникнення ризику зани-
ження митної вартості товару). Вважаємо, 
що запровадження законодавцем меха-
нізму верифікації товарів у різних  митних  
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режимах сприятиме оптимізації процесу 
з’ясування митної вартості товарів мит-
ними органами та зменшить кількість 
позовів суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності щодо митної вартості товарів, 
відповідно до вимог, визначених статтею. 
54 МК України [7]. Вважаємо за необхідне 
надати авторське визначення поняттю 
«верифікація товарів». Це – сукупність 
дій посадових осіб митних органів, що 
спрямовані на з’ясування відомостей про 
митну вартість товарів, що переміщуються 
через митний кордон України, з обов’яз-
ковою перевіркою при цьому супровідних 
документів на такі товари та відомостей 
про контрагентів зовнішньоекономічних 
угод, за якими здійснено ті, чи інші екс-
портно-імпортні операції. Перевірка кон-
трагентів має здійснюватися посадовими 
особами митних органів з використанням 
електронних баз даних та у процесі вза-
ємодії посадових осіб митних органів з 
посадовими особами податкових органів, 
посадовими особами антимонопольних 
органів країн, резидентами яких є Сто-
рони відповідних контрактів. Митна екс-
пертиза може застосовуватися посадо-
вими особами митних органів як на етапі 
ідентифікації товару (з’ясування складу 
товару, виявлення заборонених складни-
ків у його складі, з’ясування країни його 
походження, тощо), так і на етапі його 
верифікації (митна експертиза може про-
водитися щодо товарів, митну вартість 
яких необхідно визначити). 

Враховуючи особливості здійснення 
митних експертиз, надаємо авторську 
класифікацію митних експертиз за їхніми 
об’єктами: 

1. Митна експертиза паливно-мастиль-
них матеріалів;

2. Митна експертиза газу природнього; 
3. Митна експертиза електричної енергії;
4. Митна експертиза енергії, одержаної 

з альтернативних джерел;
5. Митна експертиза дорогоцінного 

каміння, виробів з нього;
6. Митна експертиза картин, скульптур, 

гравюр (митно-мистецтвознавча експер-
тиза); 

7. Митна експертиза предметів старо-
вини (наприклад, ікон, старовинних книг, 
тощо); 

8. Митна експертиза товарів, що пере-
міщуються через митний кордон в митному 
режимі переробки на митній території;

9. Митна експертиза інших товарів;
Під час здійснення митних експер-

тиз щодо енергоносіїв існує необхід-
ність надання законодавцем визначення 
поняттю «енергоносії». В межах цього 
дослідження здійснено спробу надати 
авторське визначення поняттю «енер-
гоносії». Енергоносії – це група товарів, 
що переміщуються через митний кордон 
під повним контролем з боку держави, чи 
уповноважених нею на таке органів, після 
їхнього видобутку, повної, чи часткової 
переробки, вироблення (електроенергія), 
в тому числі, з використанням альтерна-
тивних джерел енергії, на відповідних спе-
ціалізованих підприємствах, з кінцевою 
метою задоволення потреб споживачів в 
необхідних їм енергоресурсах. Пропону-
ється внести зміни до статті 4 чинного МК 
України та закріпити на законодавчому 
рівні вищезазначене визначення. Зазна-
чимо, що проведення митної експертизи 
електричної енергії, з метою уточнення її 
митної вартості, має здійснюватися поса-
довими особами митних органів з ураху-
ванням положень Закону України «Про 
ринок електричної енергії» та положень 
чинних актів антимонопольного законо-
давства, зважаючи на специфіку функ-
ціонування ринку електроенергії в дер-
жаві. Проведення митних експертиз щодо 
енергоносіїв не можливо без модернізації 
наявного трубопровідного транспорту та 
встановлення засобів обліку енергоно-
сіїв як необхідної складової митної інфра-
структури в Україні. Ці заходи дозволять 
своєчасно проводити митні експертизи, 
з метою верифікації енергоносіїв, котрі 
переміщуються через митний кордон 
держави, зважаючи на позитивний дос-
від окремих держав-членів ЄС, зокрема, 
Королівства Нідерланди, де в митній прак-
тиці використовують спеціальний Верифі-
каційний Протокол [10].

Проблемним питанням залишається 
визначення правового статусу спеціалі-
зованого органу з питань експертизи та 
досліджень. Зауважимо, що за ідеальної 
моделі функціонування митної системи 
України, вищевказаний орган має стати 
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складовою Департаменту організації мит-
ного контролю та оформлення централь-
ного органу виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну 
митну політику. Результати проведення 
митних експертиз безпосередньо впли-
вають на процедури здійснення митного 
оформлення і митного контролю щодо пев-
них товарів, в тому числі, можуть збільшу-
вати їхню тривалість, оскільки посадовою 
особою митного органу може бути від-
мовлено в митному оформленні певного 
товару, анульовано подану в автоматич-
ному режимі митну декларацію на товар.

Вважаємо, що в Україні слід створити 
цілісну систему законодавчого забезпе-
чення процесу проведення експертних 
досліджень товарів під час їхнього пере-
міщення через митний кордон держави. 
В цьому контексті пропонуємо розробити 
Проект спеціалізованого Закону України 
«Про митну експертизу» (далі – Проект 
Закону), особливо зважаючи на чинники 
глобалізації торгівлі в світі та гармонізації 
митного законодавства України з законо-
давством ЄС як Митного Союзу. Розробка 
Проекту Закону є актуальною в умовах 
розвитку двосторонніх відносин у сфері 
торгівлі між Україною та окремими дер-
жавами світу, зокрема, Великобританією, 
Молдовою, Словаччиною, США. Розробка 
Проекту такого Закону та подальше його 
прийняття в цілому сприятимуть одер-
жанню посадовими особами митних орга-
нів найбільш повної та достовірної інфор-
мації про товари, які переміщуються через 
митний кордон України в усіх митних 
режимах та їхні обсяги (щодо енергоно-
сіїв), що також вкрай важливо в умовах 
дії правового режиму воєнного стану в 
державі. Це, в свою чергу , впливатиме на 
забезпечення стану митної, фінансової та 
національної безпеки в Україні, мініміза-
цію можливих митних ризиків. Вважаємо, 
що в Проекті Закону слід закріпити визна-
чення низки понять: «митна експертиза», 
«об’єкт митної експертизи», «мета прове-
дення митної експертизи», «ідентифікація 
товару», «верифікація товару», «орган 
у сфері досліджень товарів для митних 
цілей», «митний експерт», визначити 
правовий статус органу в сфері прове-
дення досліджень у митних цілях, основні 

напрямки діяльності такого органу, пере-
лік вимог до осіб, які виявили бажання 
стати митними експертами, механізми 
взаємодії митних експертів з посадовими 
особами митних органів в Україні. Кон-
статуємо, що прийняття такого норматив-
ного акту сприятиме модернізації процесу 
здійснення митної справи в Україні з орі-
єнтацією на захист прав кінцевих спожи-
вачів товарів, що переміщуються через 
митний кордон України. 

Водночас, на доктринальному рівні слід 
розмежувати між собою митну та судову 
(судово-товарознавчу) експертизи, 
оскільки вони мають різну правову при-
роду та різну кінцеву мету. В цьому кон-
тексті констатуємо, що положення Закону 
України «Про судову експертизу» мають 
застосовуватися, в разі виникнення мит-
них спорів та неможливості або неефек-
тивності застосування сторонами таких 
спорів механізму їхнього досудового вре-
гулювання. Зауважимо, що кінцева мета 
проведення митної експертизи – забезпе-
чення митної, національної, економічної 
та фінансової безпеки держави, захист 
її митних інтересів, а метою проведення 
судової експертизи є найбільш повне 
з’ясування обставин справи, з подальшим 
прийняттям рішення судом у конкрет-
ній адміністративній справі. Зазначимо, 
що проведення митних експертиз това-
рів також сприяє зменшенню наванта-
ження на суди та зменшує часові і фінан-
сові витрати власників товарів на судові 
процеси. Судова експертиза в митних 
спорах в державах-членах ЄС, застосо-
вується рідше, ніж митна, оскільки пере-
вага надається застосуванню механізму 
досудового врегулювання спорів у сфері 
здійснення торгівлі, проте в разі сприяння 
захисту прав інтелектуальної власності 
завжди проводиться митна експертиза 
товарів. Цей досвід запозичено Україною 
та ефективно впроваджено, зокрема, на 
Київській митниці Держмитслужби Укра-
їни [11]. Водночас, лише за результатами 
проведення судово-товарознавчої екс-
пертизи можливо з’ясувати, які дефекти 
має конкретний товар? Чи є ці дефекти 
істотними? Зауважимо, що в Україні досі 
не вироблено альтернативного меха-
нізму з’ясування інформації про наявність 
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дефектів певного товару, зокрема, з мож-
ливим використанням у цьому процесі 
системи управління ризиками (системи 
АСАУР). Констатуємо, що питання щодо 
вироблення такого механізму має стати 
предметом подальших наукових дослі-
джень за цією тематикою. 

Висновки. Питання визначення сут-
ності та особливостей митних експертиз 
залишається практично недослідженим 
вітчизняними науковцями. В дослідженні 
надано авторське визначення поняття 
«митна експертиза». Це комплексне 
науково-практичне дослідження, що 
має місце в процесі здійснення митного  
контролю товарів щодо складу, властивос-
тей, характеристик певного товару або його 
складових з одержанням посадовими осо-
бами митних органів достатньої інформації 
про такий товар, з кінцевою метою забез-
печення митної, національної, економічної 
та фінансової безпеки в державі та захисту 
державних митних інтересів України, захи-
сту внутрішнього ринку від потрапляння 
неякісних товарів на нього. Надано автор-
ський перелік ознак митної експертизи: 

 – це комплексне науково-практичне 
дослідження складу, властивостей, харак-
теристик певного товару або його складо-
вих, що має місце в процесі здійснення 
митного контролю товарів;

 – за результатами проведення митних 
експертиз одержують достатню інформа-
цію про такий товар з метою його іденти-
фікації та верифікації; 

 – кінцевою метою проведення митних 
експертиз в вузькому розумінні є захист 
внутрішнього ринку від потрапляння нея-
кісних товарів на нього, а в широкому 
розумінні – забезпечення митної, націо-
нальної, економічної та фінансової без-
пеки в державі та захист державних мит-
них інтересів України.

Надано авторську класифікацію митних 
експертиз за їхніми об’єктами, а саме,: 

1. Митна експертиза паливно-мастиль-
них матеріалів;

2. Митна експертиза газу природнього; 
3. Митна експертиза електричної енергії;
4. Митна експертиза енергії, одержаної 

з альтернативних джерел;
5. Митна експертиза дорогоцінного 

каміння, виробів з нього;

6. Митна експертиза картин, скульптур, 
гравюр (митно-мистецтвознавча експер-
тиза);

7. Митна експертиза предметів старо-
вини (наприклад, ікон, старовинних книг, 
тощо); 

8. Митна експертиза товарів, що пере-
міщуються через митний кордон в митному 
режимі переробки на митній території;

9. Митна експертиза інших товарів;
Надано авторське визначення поняттю 

«верифікація товару» – сукупність дій 
посадових осіб митних органів, що спря-
мовані на з’ясування відомостей про 
митну вартість товарів, що переміщуються 
через митний кордон України, з обов’яз-
ковою перевіркою при цьому супровідних 
документів на такі товари та відомостей 
про контрагентів зовнішньоекономічних 
угод, за якими здійснено ті, чи інші екс-
портно-імпортні операції. Вважаємо, що 
енергоносії – це група товарів, які перемі-
щуються через митний кордон під повним 
контролем з боку держави, чи уповнова-
жених нею на таке органів, після їхнього 
видобутку, повної або часткової пере-
робки, вироблення (електроенергія), в 
тому числі, з використанням альтернатив-
них джерел енергії, на відповідних спе-
ціалізованих підприємствах, з кінцевою 
метою задоволення потреб споживачів в 
необхідних їм енергоресурсах. 

За ідеальної моделі функціонування 
митної системи України спеціалізований 
орган з питань експертизи та досліджень 
товарів, має стати складовою Департа-
менту організації митного контролю та 
оформлення центрального органу вико-
навчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну митну політику.

Запропоновано розробити Проект 
Закону України «Про митну експертизу» 
з подальшим його ухваленням, з метою 
досягнення належного рівня законодав-
чого забезпечення процесу проведення 
митних експертиз в Україні. в Проекті 
такого Закону слід закріпити визначення 
низки понять: «митна експертиза», 
«об’єкт митної експертизи», «мета прове-
дення митної експертизи», «ідентифікація 
товару», «верифікація товару», «орган 
у сфері досліджень товарів для митних 
цілей», «митний експерт», визначити 
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правовий статус органу в сфері прове-
дення досліджень у митних цілях, основні 
напрямки діяльності такого органу, пере-
лік вимог до осіб, які виявили бажання 
стати митними експертами, механізми 
взаємодії митних експертів з посадовими 
особами митних органів в Україні.
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Boiko O. CUSTOMS EXAMINATION IN UKRAINE: PROBLEMATIC ASPECTS
The article examines problematic issues regarding the implementation of customs 

examinations of goods in the conditions of globalization in trade and the harmonization of 
customs legislation of Ukraine with the legislation of the European Union. At the doctrinal 
level, the available approaches of scientists regarding the definition of the essence of 
the concept of «customs expertise» were analyzed. The process of conducting customs 
examinations is analyzed: customs experts perform a set of actions determined, first of 
all, by the norms of the current customs legislation of Ukraine and subordinate regulatory 
legal acts on the implementation of customs affairs. The final goal of conducting customs 
examinations and their connection with the implementation of the state customs policy 
on combating customs offenses and smuggling, assisting in ensuring customs, national, 
economic and financial security in the state is determined. The author’s definition of 
the concept of «customs expertise» and the author’s list of features of this concept are 
provided. The author’s classification of customs examinations according to the object of 
their research is provided. Individual examples from the existing positive experience of the 
EU in the field of customs expertise were analyzed. The author’s definition of the concept 
of «verification of goods» and the concept of «energy resourses» are given. Arguments are 
presented regarding the need to carry out customs examinations both for the purpose of 
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identification of goods and their components, and for the purpose of verification of goods 
moving across the customs border of Ukraine. Ways to modernize legislation in the field 
of customs expertise are proposed through the development of the Draft Law of Ukraine 
«On Customs Expertise» as a specialized legislative act. It has been determined which 
concepts should be fixed in the Draft of this Law, the legal status of the body in the field of 
conducting research for customs purposes, the main areas of activity of such a body. The 
interrelationship between customs and judicial (forensic) examinations is analyzed, taking 
into account the ultimate goal of their conduct. The specifics of the mechanism for carrying 
out customs examinations of goods with production defects have been determined.

Key words: customs examination, identification of goods, verification of goods, 
information about the goods, customs value.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КАРАНТИНУ 

Дослідження присвячене питанню адміністративної відповідальності за порушення 
правил карантину у таких державах Німеччина, Франція, Італія, США, Англія та Польща. 
У статті наводиться порівняння континентальної та англосаксонської правових систем 
щодо адміністративної відповідальності за порушення правил карантину. Відмічено, що 
у всіх досліджуваних країнах встановлена  адміністративна відповідальність за пору-
шення правил карантину. Висвітлено, що у більшості випадків санкцією за порушення 
карантинних вимог виступає штраф (Німеччина, Італія, Франція, Польща, Великобрита-
нія, США). Разом з тим в Франції та США як вид санкції передбачений і арешт. Розміри 
штрафів найрізноманітніші. У порівнянні з середніми заробітними платами мінімаль-
ними є штрафи в 4 % (Франція), 21,5 % (Італія), а максимальними – 24 % (США), 46 % 
(Великобританія), 100 % (Польща), 118 % (Франція), 215 % (Італія), 244 % (Німеччина). 
Окрему увагу приділено питанню диференціації покарань залежно від того вчинила його 
фізична чи юридична особа, а також вчинене воно вперше чи повторно (Німеччина, 
Італія, Франція). Однак в країнах англосаксонської системи права така диференціація 
відсутня. Акцент зроблений на тому, що стежать за дотриманням вимог карантину або 
лише органи поліції (Німеччина, Великобританія) або органи поліції та інші адміністра-
тивні органи (Італія, Франція, США). Наголошено, що вивчення зарубіжного досвіду 
дозволяє виділити позитивні аспекти, які могли б бути корисними для України, а саме 
створення каталогів правопорушень залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах, 
що допоможе громадянам – ознайомитися з конкретними обмеженнями і санкціями за їх 
порушення, а працівникам поліції належним чином кваліфікувати та зменшити кількість 
допущених помилок. Зазначено, що менша кількість органів порівняно з Україною, які 
уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення. У переважній 
більшості європейських країн цю функцію виконують органи поліції. Звернута увага на 
необхідність співвідношення штрафів в зарубіжних країнах та Україні з метою пошуку 
найбільш оптимальних розмірів, які будуть пропорційними до суспільної шкідливості 
адміністративних правопорушень.

Ключові слова: штраф, склад правопорушення, адміністративні органи, середня 
заробітна плата, порівняльне право.

Постановка проблеми. В світлі виник-
нення та загострення пандемії гострої 
респіраторної інфекції COVID-19 світ зітк-
нувся з новими викликами та завданнями 
щодо збереження життя, охорони здо-
ров’я і не тільки. Географічно коронаві-
рус COVID-19 поширився практично на 
всі країни світу. Такий стан поширення 
коронавірусної інфекції вимагав від усіх 
держав вжиття активних дієвих заходів по 
запобіганню виникнення нових випадків, 
серед яких майже першим кроком стало 

запровадження карантину, що підкрі-
плювався інститутом адміністративної та/
або кримінальної відповідальності за його 
порушення.

З огляду на критику та існуючі недоліки 
конструкції інституту адміністративної від-
повідальності за порушення умов каран-
тину в Україні, корисним буде дослідити 
зарубіжний досвід. Як влучно зазначають 
автори підручника «Порівняльне правоз-
навство», «значення порівняльно-пра-
вових досліджень зумовлюється тим, що 
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вони дозволяють вийти за національні 
кордони своєї правової системи, погля-
нути під особливим кутом зору на низку 
традиційних проблем юридичної науки 
та практики, розширити обрії юридичних 
пошуків, здійснити обмін правовою інфор-
мацією, науковими ідеями, враховувати 
як позитивний, так і негативний інозем-
ний юридичний досвід» [1].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питанням дослідження зарубіж-
ного досвіду провадження у справах про 
адміністративні правопорушення займа-
лися Фазикош О. В. Павлович-Сенета 
Я. П., Шульга Є.В., Парненко В. С., Шевчук 
О. М. Значний внесок зробив Кузамбаєв 
С. О. у дослідженні кримінальної відпо-
відальність за зараження коронавірусом 
Sars-Cov-2 (Covid-19) в Україні та деяких 
зарубіжних країнах.

Мета статті. З цією метою нами були 
проаналізовані законодавчі акти, які вста-
новлюють карантинні заходи та закріплю-
ють відповідальність за порушення вимог 
карантину у таких країнах як: Федера-
тивна Республіка Німеччина (далі – Німеч-
чина), Італія, Франція, Польща, Вели-
кобританія, Сполучені штати Америки 
(далі – США).

Виклад основного матеріалу. В той 
же час, необхідно підкреслити, що питання 
адміністративної відповідальності за пору-
шення вимог карантину в зарубіжних краї-
нах неможливо розглядати в вузькому кон-
тексті, обійшовши стороною загальні риси 
інституту адміністративних деліктів. Для 
прикладу у деяких країн Європи справи 
про адміністративні правопорушення нале-
жать до сфери кримінального права, тобто 
такі порушення вважаються різновидом 
злочинів [2, c. 178–182]. Це, зокрема, такі 
країни: Німеччина, Італія та інші.

Правові системи інших держав харак-
теризуються відмежуванням адміністра-
тивного деліктного законодавства від 
карного, що виявляється у неможливості 
застосування до адміністративних делік-
тів і відносин, які виникають внаслідок 
їх вчинення, загальних положень карних 
законів [3, с. 206–217]. Сюди відносяться: 
Франція, Польща та інші.

Крім того як з точки зору адміністратив-
ного, так і кримінального права важливо 

встановити межу, де адміністративний 
проступок стає злочином, тому у дисерта-
ційному дослідженні окрім адміністратив-
ної відповідальності, ми зачепили окремі 
аспекти кримінальної відповідальності в 
зарубіжних країнах.

Для здійснення порівняння ми вико-
ристовували такі критерії: 1) норматив-
но-правові акти, які впроваджують каран-
тин та регулюють адміністративну та/
або кримінальну відповідальність за його 
порушення; 2) приклади діянь, що скла-
дають склад правопорушення або склад 
правопорушення, сформований в законі; 
3) органи, що притягують до відповідаль-
ності та 4) санкції. 

Також надзвичайно вдалою нам вида-
лася ідея О. А. Кузамбаєва, який у своїй 
статті на тему «Кримінальна відповідаль-
ність за зараження коронавірусом Sars-
Cov-2 (Covid-19) в Україні та деяких 
зарубіжних країнах в ракурсі економіч-
ного паритету» [4, с. 75–91], який здійс-
нив порівняння штрафів за кримінальні 
злочини з середньомісячною заробітною 
платою в деяких країнах. Ми також вико-
ристаємо це співвідношення для харак-
теристики адміністративних штрафів, 
оскільки це надає більш точне уявлення 
про їх розміри і дозволяє порівняти на 
основі єдиного критерію.

Зважаючи на євроінтеграційний шлях, 
обраний Україною, в першу чергу ціка-
вим предметом наукового дослідження в 
межах дисертаційної роботи є досвід саме 
європейських країн, зокрема Німеччини, 
Італії, Франції, Польщі.

У Федеративній Республіці Німеччина 
відсутній єдиний кодифікований акт, який 
містить склади адміністративних правопо-
рушень. Натомість вони закріплені в галу-
зевих нормативно-правових актах. Їх роз-
порошеність настільки велика, що йдеться 
про положення близько тисячі федераль-
них законів, які містять склади порушень 
порядку.

Крім того, як зазначає В. С. Парненнко, 
у Німеччині адміністративні проступки з 
точки зору систематизації відносяться до 
криміналістично-правового галузевого 
боку сфери. Однак право адміністратив-
них проступків відрізняється від кримі-
нального права змістовими аспектами. 
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Крім того, якщо певне діяння має ознаки 
як злочину, так і адміністративного про-
ступку, то перевагу отримує німецький 
кримінальний закон [5, с. 76].

Правовою підставою для карантину 
в Німеччині є Закон «Про захист від 
інфекційних хвороб», який діє з 1 січня 
2001 р. [6] і до якого через пандемію 
кілька разів були внесені зміни. Зокрема, 
набрав чинності «Третій закон про захист 
населення у разі епідемічної ситуації наці-
онального масштабу» від 18 листопада 
2020 р. та «Четвертий закон про захист 
населення у випадку епідемічної ситуації 
національного масштабу» від 23 квітня 
2021 року. 

Для того, щоб адекватно та на закон-
них підставах кваліфікувати спеціально 
запроваджені заборони для громадян та 
юридичних осіб, які повинні забезпечити 
дотримання вимог, федеральні штати 
створили каталог правопорушень та від-
повідних для них штрафів, які постійно 
адаптуються до чинних нормативних 
актів. Ці каталоги створюються для кож-
ної федеральної землі окремо [7]. Для 
прикладу, станом на 26 липня 2021 року, 
серед адміністративних проступків, пов’я-
заних з порушенням вимог карантину, 
перераховані наступні: недотримання 
дистанції у громадських місцях (від 50 до 
250 євро), відсутність медичної маски (від 
50 до 250 євро); ненадання доказів щодо 
тестування або вакцинації після одужання 
та госпіталізації (від 500 до 10000 євро); 
ненадання інформації про санітарні заходи 
та їх виконання на офіційний запит (для 
приватних осіб 50–2500 євро, для юри-
дичних осіб від 500 до 5000 євро); пере-
вищення дозволеної кількості учасників у 
різних заходах (для приватних осіб 500 - 
5000 євро, для юридичних осіб від 500 до 
10000 євро); участь у масових заходах без 
тесту або свідоцтва про вакцинацію; вхід 
до ресторану, розважального закладу, 
готелю без тестування або довідки про 
вакцинацію (від 150 до 1000 євро) [8]. 
Розмір штрафу нараховується судом та 
залежать від рівня доходу особи, яка при-
тягається до відповідальності [9].

Ми вважаємо, що запровадження ката-
логів адміністративних правопорушень 
є позитивним досвідом для інших країн, 

адже дозволяє легко кваліфікувати пору-
шення. Крім того, громадянам чітко відомі 
всі заборони, що також сприяє законо-
слухняній поведінці.

Стежить за дотриманням карантинних 
правил у Німеччині патруль відомства гро-
мадського порядку.

Кримінальна відповідальність встанов-
люється якщо інфікована коронавірусом 
особа через свідоме порушення карантину 
заражає іншу людину та спричиняє шкоду 
здоров’ю. Таке діяння карається штрафом 
чи позбавлення волі до п’яти років [10]. 

Так звана «німецька модель» правового 
регулювання адміністративної відповідаль-
ності притаманна також законодавству 
Італії, де на початку пандемії був прийня-
тий Закон № 13 від 5 березня 2020 року 
«Про невідкладні заходи щодо запобігання 
поширенню COVID-19». Закон визначає 
повноваження муніципалітетів в регулю-
ванні епідеміологічної ситуації, пов’язаної 
з поширенням COVID-19. Порушення таких 
заходів карається за ст. 260 Королівського 
Указу № 1265 від 1934 року «Зведений 
текст законів про охорону здоров’я». Від-
повідно до названого закону невиконання 
розпоряджень по запобіганню поширенню 
інфекційних хвороб карається арештом від 
3 до 18 місяців або штрафом від 500 до 
5000 євро [11]. Середня заробітна плата в 
Італії – 2333 Євро [12], що по відношенню 
до штрафу 21,5 % – 215 %.

Кримінальна відповідальність встанов-
лена статтею 650 Кримінального кодексу 
Італії за недотримання встановлених 
законодавством з питань правопорядку 
чи громадської безпеки правил громад-
ського порядку чи гігієни. Окремою нор-
мою у статті 438 Кримінального кодексу 
встановлено відповідальність за умисне 
поширення патогенних мікробів (пато-
генні мікроби – це віруси або інші мікроор-
ганізми, наділені інфекційною здатністю, 
а отже, здатні поширюватися і поширю-
ватися серед населення) [13]. Санкції 
накладаються префектом місця, де цей 
факт був встановлений.

Як бачимо, законодавство Італії на 
відміну від законодавства Німеччини в 
загальних рисах визначає склад правопо-
рушення, яке конкретизується в спеціаль-
них розпорядженнях щодо карантину.
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Інша концепція адміністративної від-
повідальності – «французька» – харак-
теризується розмежуванням адміністра-
тивно-деліктного законодавства від 
кримінального, що проявляється в немож-
ливості застосування до адміністративних 
деліктів і відносин, які виникають внас-
лідок їх вчинення, загальних положень 
кримінальних законів [14, с. 135]. Так, 
у Франції діє Кодекс громадського здо-
ров’я від 1953 року, до якого були внесені 
зміни, що дещо розширили повноваження 
Міністра охорони здоров’я та перфектів на 
місцевому рівні щодо запобігання поши-
ренню інфекційних хвороб. 

Порушення заходів, запроваджених 
указом Міністра охорони здоров’я, зокрема 
щодо заборони руху людей та транспорт-
них засобів, обмеження масових заходів 
та багато інших, які вводяться відповідно 
до існуючої на конкретний момент епіде-
міологічної ситуації, карається штрафом 
від 135 євро. Якщо особа вчиняє більше 
трьох порушень протягом місяця, роз-
мір штрафу становить 3750 євро. Санкції 
застосовуються працівниками муніципаль-
ної поліції, міжтериторіальними чиновни-
ками, агентами міста Париж та контроле-
рами загальних доріг [15]. По відношенню 
до середньої заробітної у Франції (3137 
Євро [16]) частка мінімального та макси-
мального штрафу становить складає 4 % – 
118 %.

В Кримінальному кодексі Франції від-
сутня спеціальна стаття, яка б перед-
бачала відповідальність за порушення 
карантинних норм. Натомість особа може 
бути притягнена до кримінальної відпові-
дальності за ст. 221-6 КК Франції у разі 
необережного травмування людини чи 
необережного вбивства (до трьох років 
ув’язнення та 45 000 євро штрафу). У разі 
вчинення умисного травмування до 5 років 
позбавлення волі та 75 000 євро штрафу. 
При цьому, за цією статтею до кримі-
нальної відповідальності притягуються не 
лише фізичні особи, а й роботодавці, які 
порушили вимоги щодо безпеки [17].

Правовими підставами відповідальності 
за порушення вимог карантину у Польщі 
є Закон «Про запобігання та боротьбу з 
інфекціями та інфекційними хворобами» 
від 5 грудня 2008 року, Кодекс про адміні-

стративні правопорушення та Криміналь-
ний кодекс. Загалом у Польщі встановлено 
адміністративну та кримінальну відпові-
дальність за порушення вимог карантину. 

Адміністративна відповідальність настає 
за ст. 54 Кодексу про адміністративні пра-
вопорушення «Неприйнятна поведінка 
в громадському місці». В аналізованій 
статті передбачено відповідальність за 
порушення встановлених законом правил 
поведінки в громадському місці та вста-
новлено штраф до 500 злотих (9  % від 
середньої заробітної плати). Під дію цієї 
статті підлягають, наприклад, дії особи, 
яка порушує встановлені правила щодо 
користування громадським транспортом і 
намагається увійти в переповнений трам-
вай або наприклад порушують дистанцію 
в 1,5 метр [18].

Стаття 116 Кодексу про адміністра-
тивні правопорушення Польщі передбачає 
відповідальність за нараження інших на 
небезпеку, яке може виражатися в таких 
діях:  порушення правил ізоляції, невико-
нання наказів та заборон щодо запобігання 
поширенню інфекційних хвороб, неви-
конання призначень лікаря, залишення 
місця карантину. Штраф за цією статтею 
встановлено в розмірі від 20 до 5000 зло-
тих (0,4 % – 99,9 % від середньої заробітної 
плати, яка складає 5505 Євро [19]).

Крім того, в Кримінальному кодексі 
передбачається відповідальність за 
порушення правил ізоляції особою, яка 
завідомо знала про свою хворобу (ст. 161 
КК Польщі). Відповідальність у цьому 
випадку становить позбавлення волі від 
3-ох місяців до 5 років, а у випадку масо-
вого зараження до 10-ти років. Стаття 165 
Кримінального кодексу Польщі встанов-
лює відповідальність за поширення епі-
демії, за що загрожує від 6 місяців до 
8 років позбавлення волі, у випадку, якщо 
такі дії неумисні – до 3 років позбалення 
волі, якщо це призвело до смерті або сер-
йозних ушкоджень здоров’ю багатьох 
людей – карається позбавленням волі від 
2 до 12 років [20]. За дотриманням каран-
тину у Польщі слідкують санітарні інспек-
тори та поліція.

Отже, основними характеристиками 
адміністративної відповідальності за пору-
шення вимог карантину є:
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 – її чітке нормативне закріплення або 
на рівні законів або кодексів про адміні-
стративні правопорушення;

 – банкетний характер диспозиції та 
її деталізація у інших законодавчих або 
підзаконних нормативно-правових доку-
ментах;

 – тонка меже між адміністративною 
та кримінальною відповідальністю, яка 
проявляється в наслідках від порушення 
карантинних вимог і настає за умови 
створення загрози поширення небезпеч-
ної інфекції, завдання шкоди здоров’ю чи 
смерті;

 – повноваженнями щодо складання 
протоколів наділяються органи поліції, 
місцевого самоврядування та деякі інші 
адміністративні органи;

 – найпоширенішим видом санкцій є 
штраф, який зазвичай диференціюється 
залежно від суб’єкта правопорушення та 
повторності його вчинення.

Окрему групу складають країни англо-
саксонської системи права.

Карантин пов’язаний із запобіганням 
COVID-19 був запроваджений в Велико-
британії. На початку березня 2020 року 
Парламент Великобританії затвердив 
Положення про охорону здоров’я (корона-
вірус) 2020, яке було введене відповідно 
до розділу 45R Закону про охорону здо-
ров’я (Контроль хвороб) 1984 року. Відпо-
відно до цих положень, поліція отримала 
повноваження затримувати тих, хто підоз-
рюється у COVID-19. Наприкінці березня 
ці положення було замінено Правилами 
охорони здоров’я (Коронавірус, Обме-
ження) 2020 року [21].

Названим законом передбачається різні 
види кримінальних правопорушень, що 
посягають на суспільні відносини щодо 
забезпечення публічного здоров’я насе-
лення в частині убезпечення від корона-
вірусу COVID-19, а саме:

– не дотримання без розумного приводу 
будь-яких вказівок, розумних інструкцій, 
вимог чи обмежень, наданих або накладе-
них на особу відповідно до закону;

– не виконання без розумного приводу 
обов’язку, особами, які несуть відпові-
дальність за дитину;

– переховування або спроби злочин-
ною особою втекти;

– свідоме надання неправдивої або 
оманливої інформації у відповідь на вимогу 
надати інформацію відповідно до закону;

– перешкоджання особі, яка здійснює 
чи намагається здійснювати владні повно-
важення, відповідно до закону. 

Усі такі правопорушення караються 
штрафом 1000 фунтів [22, с. 326]. При-
тягнення до відповідальності в Велико-
британії покладено на органи поліції.

За вчинення перелічених криміналь-
них правопорушень передбачається пока-
рання у виді штрафу, який не перевищує 
три рівня за стандартною шкалою (відпо-
відно до закону Criminal Justice Act 1991 
це штраф, що не перевищує 1000 £ фунтів 
стерлінгів). З урахуванням статистичних 
даних середньомісячна заробітна плата в 
Великобританії в 2019 р. становила 2176 
£ фунтів стерлінгів [23], отже максималь-
ний розмір штрафу становить 46  % від 
середньомісячної заробітної плати в країні 
[4, с. 75–91]. 

У США передбачена відповідальність 
для осіб, що порушують законодавство 
про карантин. Так, наприклад, відповідно 
до параграфа 271 Кодексу США, відпові-
дальність для особи може бути у вигляді 
штрафу не більше ніж 1000 доларів США 
або позбавлення волі на строк не більше 
ніж один рік, при цьому ці дві санкції 
можуть бути застосовані одночасно [24].

Зважаючи на федеративний устрій США 
правила щодо карантину встановлюються 
як на державному, так і на місцевому рівні 
та можуть відрізнятися у різних штатах. 
Для прикладу, у штаті Іллінойс діє вико-
навчий наказ губернатора у відповідь на 
поширення COVID-19. Наказ встановлює 
обов’язки щодо соціального дистанцію-
вання, носіння масок, обов’язку ізоляції у 
випадку наявності симптомів гострої рес-
піраторної інфекції та багато іншого [25]. 
Порушення цього наказу має наслід-
ком притягнення до відповідальності за 
параграфом 271 Кодексу США. Органами, 
уповноваженими на такі діє є Департа-
мент поліції та Департамент громадського 
здоров’я відповідного штату. У відповід-
ності до припису Центру з контролю та 
профілактики захворювань (U.S. CDC) 
особи, що перебувають на території 
США, повинні дотримуватись наступних  
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правил карантину щодо протидії поши-
ренню захворювання COVID-19:

– перебуваючи під карантином, повинні 
дотримуватися запобіжних заходів за вка-
зівками медичного персоналу, щоб запо-
бігти можливому поширенню карантинної 
інфекційної хвороби на інших;

– повинні співпрацювати із зусиллями 
федеральних, штатних чи місцевих органів 
охорони здоров’я (сюди входить надання 
інформації про людей, з якими мали кон-
такт, місцях, до яких були відвідування чи 
подорожі, та історії хвороби);

– забороняється будь-яким чином подо-
рожувати будь-яким видом транспорту без 
письмового дозволу на поїздку [26].

З урахуванням статистичних даних 
середньомісячна заробітна плата в США в 
2019 р. становила – 4137 $ доларів США, 
отже максимальний розмір штрафу стано-
вить 24 % від середньомісячної заробітної 
плати в країні [4, с. 75–91].

Таким чином, в англосаксонській право-
вій системі притягнення до адміністратив-
ної відповідальності за порушення вимог 
карантину має багато спільних ознак з кон-
тинентальною системою права (нормативне 
закріплення, органи, які притягують до 
відповідальності, склад правопорушень). 
Виняток становить відсутність диференціа-
ції штрафів в залежності від того, яка кон-
кретна вимога порушена, ким вона пору-
шена та зроблено це вперше чи повторно.

Висновки і пропозиції. Аналіз зару-
біжного досвіду щодо адміністративної 
відповідальності за порушення вимог 
карантину дозволяє зробити наступні уза-
гальнюючі висновки: 

По-перше, нормативне закріплення 
карантину зазвичай відбувається на рівні 
законів уже існуючих (Німеччина, Франція) 
або спеціально-прийнятих (Італія, Велико-
британія), тоді як конкретні правила дета-
лізуються в указах адміністративних орга-
нів, які виконують функції у сфері охорони 
здоров’я (Німеччина, Франція, США).

По-друге, практично у всіх країнах 
встановлена як адміністративна, так і кри-
мінальна відповідальність за порушення 
вимог карантину (Федеративна Республіка 
Німеччина, Італія, Франція, Польща). 
Адміністративна відповідальність вста-
новлена переважно галузевими законами 

(Німеччина) або Кодексами адміністра-
тивних правопорушень (Польща,). Кримі-
нальна відповідальність завжди передба-
чена кримінальним законодавством.

По-третє, у переважній більшості норми 
адміністративного законодавства носять 
бланкетний характер та встановлюють 
відповідальність за порушення карантин-
них вимог (Німеччина) або невиконання 
наказів та розпоряджень щодо запобі-
гання поширенню інфекційних хвороб 
(Італія, Франція, Великобританія). 

По-четверте, кримінальна відповідаль-
ність у таких країнах як Німеччина, Польща 
настає за порушення правил карантину, 
яке призвело до завдання шкоди здо-
ров’ю інших або смерті і має відповідно 
матеріальний склад злочину, тоді як у 
Італії склад злочину передбачає загалом 
умисне (Італія) поширення інфекційних 
захворювань. При цьому суб’єктом часто 
виступає особа, яка інфікована вірусом і 
знає про це (Німеччина, Польща). Зако-
нодавство Франції не містять спеціального 
складу злочину, а дії щодо розповсю-
дження вірусу кваліфікуються як злочин у 
випадку травмування або вбивства.

По-п’яте, стежать за дотриманням 
вимог карантину або лише органи поліції 
(Німеччина, Великобританія) або органи 
поліції та інші адміністративні органи (Іта-
лія, Франція, США).

По-шосте, у більшості випадків санк-
цією за порушення карантинних вимог 
виступає штраф (Німеччина, Італія, Фран-
ція, Польща, Великобританія, США). 
Разом з тим в Франції та США як вид санк-
ції передбачений і арешт. Розміри штра-
фів найрізноманітніші. У порівнянні з 
середніми заробітними платами мінімаль-
ними є штрафи в 4 % (Франція), 21,5 % 
(Італія), а максимальними – 24 % (США), 
46 % (Великобританія), 100    % (Польща), 
118 % (Франція), 215 % (Італія), 244 % 
(Німеччина). 

По-сьоме, у більшості країн покарання 
диференціюється залежно від того вчи-
нила його фізична чи юридична особа, а 
також вчинене воно вперше чи повторно 
(Німеччина, Італія, Франція). У випадку 
відсутності такої диференціації в законі, 
суд призначає покарання з урахуванням 
вище наведених обставин. Однак в краї-



2022 р., № 3

67

нах англосаксонської системи права така 
диференціація відсутня.

Вивчення зарубіжного досвіду дозволяє 
також виділити такі позитивні аспекти, які 
могли б бути корисними для України за 
умови проведення подальших досліджень:

по-перше, це створення каталогів пра-
вопорушень залежно від епідеміологічної 
ситуації в регіонах, що допоможе громадя-
нам – ознайомитися з конкретними обме-
женнями і санкціями за їх порушення, а 
працівникам поліції належним чином ква-
ліфікувати та зменшити кількість допуще-
них помилок;

по-друге, привертає увагу менша кіль-
кість органів порівняно з Україною, які 
уповноважені складати протоколи про 
адміністративні правопорушення. У пере-
важній більшості європейських країн цю 
функцію виконують органи поліції;

по-третє, необхідно співвіднести 
штрафи в зарубіжних країнах та Україні з 
метою пошуку найбільш оптимальних роз-
мірів, які будуть пропорційними до сус-
пільної шкідливості адміністративних пра-
вопорушень.
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Burchenko Yu. International experience regarding administrative liability for 
violation of quarantine rules

The study is devoted to the issue of administrative responsibility for violating quarantine 
rules in such countries as Germany, France, Italy, the USA, England and Poland. The 
article compares the continental and Anglo-Saxon legal systems regarding administrative 
responsibility for violating quarantine rules. It is noted that administrative responsibility for 
violating quarantine rules has been established in all the studied countries. It was highlighted 
that in most cases, a fine is the sanction for violating quarantine requirements (Germany, Italy, 
France, Poland, Great Britain, USA). At the same time, arrest is provided as a type of sanction 
in France and the USA. The sizes of the fines are very diverse. Compared to average wages, 
the minimum fines are 4 % (France), 21.5 % (Italy), and the maximum are 24 % (USA), 46 % 
(Great Britain), 100 % (Poland), 118 % (France) , 215 % (Italy), 244 % (Germany). Particular 
attention is paid to the issue of differentiation of punishments depending on whether it was 
committed by an individual or a legal entity, as well as whether it was committed for the first 
time or repeatedly (Germany, Italy, France). However, there is no such differentiation in the 
countries of the Anglo-Saxon legal system. Emphasis is placed on the fact that compliance 
with quarantine requirements is monitored either only by police authorities (Germany, Great 
Britain) or by police authorities and other administrative authorities (Italy, France, USA). It was 
emphasized that the study of foreign experience makes it possible to highlight positive aspects 
that could be useful for Ukraine, namely, the creation of catalogs of offenses depending on the 
epidemiological situation in the regions, which will help citizens to familiarize themselves with 
specific restrictions and sanctions for their violation, and police officers to properly qualify and 
reduce the number of mistakes made. It is noted that there is a smaller number of bodies 
authorized to draw up protocols on administrative offenses compared to Ukraine. In the vast 
majority of European countries, this function is performed by the police. Attention is drawn to 
the need to compare fines in foreign countries and Ukraine in order to find the most optimal 
sizes, which will be proportional to the social harmfulness of administrative offenses.

Key words: fine, composition of the offense, administrative bodies, average salary, 
comparative law.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА

В даній статті досліджуються підстави притягнення до адміністративної відповідаль-
ності за порушення лісового законодавства. Проаналізовано ознаки адміністративного 
правопорушення як підстави притягнення до адміністративної відповідальності за пору-
шення лісового законодавства, зокрема особливу увагу привернуто до суспільної шкід-
ливості, що проявляється у ступені заподіяної шкоди та його характері. Дана ознака має 
оціночний характер на двох рінях: законодавчому – шляхом внесення змін і доповнень 
до Кодексу України про адміністративні правопорушення чи інших нормативно-право-
вих актів; та на правозастосовному рівні – шляхом оцінки шкідливості діяння уповно-
важеними органами, які притягають винних до адміністративної відповідальності. Наго-
лошено також у статті і на недосконалість адміністративної відповідальності юридичних 
осіб, зокрема КУпАП не визнає суб’єктом адміністративного правопорушення в цілому 
юридичну особу. Законодавство про адміністративну відповідальність юридичних осіб 
в Україні поки що не достатньо розроблене, а відтак є не кодифікованим, розрізненим. 

У даній статті ми обговорили проблемні аспекти застосування адміністративної від-
повідальності у виді штрафів. Також було висвітлено положення про необхідність під-
вищення розмірів адміністративних штрафів у галузі лісового законодавства, що є 
нагальною потребою, оскільки існуючі штрафи не сприяють додержанню вимог лісо-
вого законодавства через їх мізерність. Запропоновано для визначення розміру адмі-
ністративного штрафу за порушення лісового законодавства керуватись матеріальним 
підґрунтям: штрафні санкції за адміністративні правопорушення у галузі лісового зако-
нодавства, які мають матеріальний склад, повинні визначатися з огляду на розмір запо-
діяної матеріальної шкоди; правопорушення з формальним складом – керуватись роз-
міром середньої заробітної плати.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, 
лісове законодавство, адміністративне стягнення, лісопорушення.
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Постановка проблеми.  Сучасна 
лісогосподарська галузь України не спро-
можна задовольнити екологічні та еконо-
мічні запити суспільства. Українські ліси 
дедалі більше потерпають від надмірного 
та часто незаконного вирубування, у 
зв’язку з чим зазнають неминучої дегра-
дації. З огляду на це, людство мусить 
домогтися стійкої рівноваги між інтере-
сами економічного зростання та своїми 
соціальними потребами з одного боку і 
якнайповнішим збереженням природного 
довкілля з іншого. Сприяти підвищенню 

рівня охорони та раціонального викори-
стання лісів має насамперед загальнодер-
жавна політика у галузі лісового господар-
ства. При цьому неабияку увагу необхідно 
приділяти боротьбі з правопорушеннями у 
сфері лісового господарства та їх попере-
дженню, яка включає також і притягнення 
до адміністративної відповідальності за 
порушення лісового законодавства. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблемам адміністративної 
відповідальності за порушення лісового 
законодавства присвятили свій науковий 



Право та державне управління

70

доробок такі вчені як: Т.О. Коломоєць, 
Н.В. Марфіна, А.В. Матіос, С.В. Матчук,  
Х.В. Юшкевич та інші.

Метою статті є з’ясування підстав 
притягнення до адміністративної відпо-
відальності за порушення лісового зако-
нодавства та обґрунтування пропозицій 
до законодавства щодо удосконалення 
складу адміністративних правопорушень, 
які передбачають адміністративну відпові-
дальність за порушення лісового законо-
давства.

Виклад основного матеріалу. Від-
повідно до ст. 105 Лісового кодексу Укра-
їни порушення лісового законодавства 
тягне за собою дисциплінарну, адміністра-
тивну, цивільно-правову або кримінальну 
відповідальність відповідно до закону [1]. 

При характеристиці адміністративної 
відповідальності за лісопорушення вказу-
ється, що: а) вона є різновидом юридичної 
відповідальності; б) застосовується компе-
тентними органами; в) підставою її засто-
сування є вчинення проступку у сфері 
використання, управління та охорони 
лісів; г) її порядок та підстави встановлені 
не лише адміністративним, а й екологіч-
ним та лісовим законодавством [2, с. 10]; 
ґ) вона є формою негативної реакції дер-
жави, прояв якої – застосування з додер-
жанням встановленої процедури адміні-
стративних стягнень [3, с. 16].

Адміністративна відповідальність за 
порушення лісового законодавства як 
підінститут адміністративної відповідаль-
ності – це система юридичних норм, які 
встановлюють перелік лісових адміністра-
тивних правопорушень, забезпечують 
виявлення цих правопорушень, встанов-
лення правопорушника, доказування його 
винності, застосування до нього встанов-
лених законом примусових мір впливу та 
їх реалізацію [4, с. 62].

Підставою для притягнення до адміні-
стративної відповідальності є адміністра-
тивне правопорушення, поняття якого 
закріплено статтею 9 КУпАП [5]. У ній 
визначаються його змістові ознаки, роз-
криваються матеріальний зміст адміні-
стративного правопорушення, його юри-
дична природа та соціальна сутність.

Адміністративне правопорушення 
характеризується рядом ознак, з яких 

можна вирізнити основні, притаманні 
будь-якому правопорушенню. Це пере-
дусім: наявність вчинку, тобто дії чи без-
діяльності; суспільна шкідливість діяння; 
протиправність; винність; адміністративна 
караність.

Щодо характеристики першої ознаки 
адміністративного правопорушення в 
лісовій сфері, то це є діяння, які  вчиня-
ються саме у формі дії, а саме: порушення 
вимог пожежної безпеки в лісах; зни-
щення корисної для лісу фауни; знищення 
або пошкодження відмежувальних знаків 
у лісах; засмічення лісів відходами; зни-
щення або пошкодження підросту в лісах 
тощо.

Другою ознакою адміністратив-
ного правопорушення у лісовій сфері є 
суспільна шкідливість, тобто вони запо-
діюють шкоду об’єкту посягання або ство-
рюють реальну загрозу заподіяння шкоди. 
Суспільна шкідливість проявляється у сту-
пені заподіяної шкоди та його характері. 
Дана ознака має оціночний характер на 
двох рінях: законодавчому – шляхом вне-
сення змін і доповнень до КУпАП чи інших 
нормативно-правових актів; та на право-
застосовному рівні – шляхом оцінки шкід-
ливості діяння уповноваженими органами, 
які притягають винних до адміністративної 
відповідальності. Також варто зауважити, 
що завдяки цій ознаці, а саме розміру 
заподіяної шкоди ми можемо відмежо-
вувати адміністративні правопорушення 
лісового законодавства від аналогічних 
кримінальних правопорушень лісового 
законодавства. 

Така ознака як протиправність адмі-
ністративного правопорушення є фор-
мальною, оскільки діяння порушує вста-
новлені правові приписи. Протиправність 
адміністративних правопорушень озна-
чає, що дію чи бездіяльність, які посяга-
ють на суспільні і публічні інтереси, прямо 
заборонено адміністративно-правовими 
нормами. Ознака протиправності вказує 
також на неприпустимість аналогії закону, 
що сприяє зміцненню законності, виклю-
чає можливість притягнення до адміні-
стративної відповідальності за діяння, не 
передбачені законодавством про адмі-
ністративні правопорушення [6, с. 162]. 
Діяння є протиправним, якщо воно перед-
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бачено в ст.105 Лісового кодексу Укра-
їни [2] та ст. 64-77 КУпАП [5]. 

Адміністративне правопорушення є 
винним діянням. Для кваліфікації форм 
вини в діянні фізичної особи насамперед 
визначають психоемоційне ставлення до 
факту вчиненого проступку й виокремлю-
ють ознаки умисного діяння або вчинення 
проступку з необережності.

Караність є наступною ознакою адмі-
ністративного правопорушення. У літера-
турних джерелах з адміністративно-де-
ліктної проблематики зазначається, що 
обов’язковою ознакою адміністративного 
правопорушення є караність. У КУпАП тер-
мін «караність» відсутній, а за необхідно-
сті використовується термін «стягнення». 

Для того, щоб притягнути особу до 
адміністративної відповідальності за пору-
шення лісового законодавства також 
необхідно, щоб адміністративне право-
порушення містило склад адміністра-
тивного правопорушення. Склад адміні-
стративного правопорушення складають 
сукупність об’єктивних та суб’єктивних 
ознак. Об’єктом адміністративних право-
порушень у сфері лісового господарства 
є різні сфери суспільних відносин, які 
стосуються: реалізації права державної 
власності при лісокористуванні (ст. 49 
КУпАП), порядку використання земель 
лісового фонду (ст. 63), використання 
лісосічного фонду (ст. 64), встановле-
ного порядку відновлення лісів (ст. 66) 
тощо [7, c. 143, c. 178–179, c. 181–184,  
с. 189–195, с. 305].

Об’єктивна сторона складу адміністра-
тивного правопорушення являє собою 
сукупність зовнішніх ознак і обставин, що 
характеризують поведінку правопоруш-
ника як суспільно шкідливу, протиправну. 
Обов’язковою  ознакою об’єктивної сто-
рони складу адміністративного правопо-
рушення у лісовій сфері є діяння (дія чи 
бездіяльність). Такі ознаки  об’єктивної 
сторони складу адміністративного право-
порушення як наслідки, причинно-наслід-
ковий зв’язок між діянням і наслідками, 
місце, час, спосіб, обстановка, знаряддя 
вчинення є додатковими (факультатив-
ними)  і впливають на міру притягнення до 
адміністративної відповідальності за пору-
шення лісового законодавства. В деяких 

складах адміністративних правопорушень 
у лісовій сфері обчислення розміру шкоди 
є обов’язковою ознакою об’єктивної сто-
рони адміністративного правопорушення: 
незаконне вирубування та пошкодження 
дерев і чагарників до ступеня припинення 
росту; 2) пошкодження дерев і чагарників 
до ступеня неприпинення росту; 3) зни-
щення або пошкодження лісових куль-
тур, природного підросту та самосіву на 
землях, призначених для відновлення 
лісу; 4) знищення або пошкодження сіян-
ців, саджанців у лісових розсадниках і на 
плантаціях тощо [8].

Суб’єктами адміністративного право-
порушення у галузі лісового законодав-
ства є фізичні особи та юридичні особи,  
посадові особи як спеціальні суб’єкти.  
Щодо фізичної особи як суб’єкта адміні-
стративного правопорушення у лісовій 
сфері, то вона може бути суб’єктом право-
порушення, якщо має осудність і, яка на 
момент учинення адміністративного пра-
вопорушення досягла 16 років. А.Т. Козе-
люк вказує, що під осудністю слід розу-
міти здатність особи усвідомлювати свої 
дії та керувати ними, а значить і нести за 
них відповідальність [9, с. 19].

Виходячи зі змісту ст. 14 КУпАП, під 
спеціальною ознакою, що характеризує 
особу як посадову, необхідно розуміти 
наділення її управлінськими та розпоряд-
ницькими повноваженнями з організації 
праці та поведінки інших осіб. Напри-
клад, спеціальний суб’єкт відповідально-
сті передбачений також ст. 72 КУпАП, яка 
встановлює адміністративні стягнення за 
пошкодження лісу стічними водами, хіміч-
ними речовинами, нафтою і нафтопродук-
тами, шкідливими викидами, відходами і 
покидьками. Органи Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів, розгляда-
ючи адміністративні справи щодо зазначе-
них дій, повинні враховувати що відпові-
дальність у даному випадку настає тільки 
якщо пошкодження лісу спричинило його 
усихання чи захворювання. Ст. ст. 64–67, 
69–77 КУпАП передбачають суб’єктом 
вчинення адміністративного правопору-
шення як фізичну, так і посадову особу 
[10, с. 34].

Щодо юридичної особи, то КУпАП 
не визнає суб’єктом адміністративного 
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 правопорушення  в цілому юридичну 
особу. Законодавство про адміністративну 
відповідальність юридичних осіб в Укра-
їні поки що не достатньо розроблене, а 
відтак є не кодифікованим, розрізненим. 
Загальні положення і принципи щодо адмі-
ністративної відповідальності юридичних 
осіб у нормативних актах практично від-
сутні. У деяких випадках юридичні особи 
несуть відповідальність нарівні з громадя-
нами-підприємцями. Юридична особа стає 
правоздатною і може створювати для себе 
права та обов’язки з моменту її держав-
ної реєстрації і втрачає права та обов’язки 
юридичної особи з моменту виключення 
її з ЄДРПОУ. Вона може виступати як 
загальним (будь-яка юридична особа, що 
вчинила правопорушення), так і спеціаль-
ним суб’єктом (юридична особа, що діє у 
галузі лісового господарства тощо) право-
порушення.

Для підвищення ефективності зако-
нодавства про адміністративну відпо-
відальність юридичних осіб треба чітко 
визначити загальні засади такої відпові-
дальності та встановити механізм притяг-
нення юридичних осіб до адміністративної 
відповідальності.

Щодо стягнень, які накладаються на 
юридичних осіб, то вони дійсно дуже різ-
номанітні, але не за своєю природою, а 
за формулюванням у нормативних актах. 
Така різноманітність скоріше заважає, ніж 
допомагає ефективному функціонуванню 
системи адміністративної відповідальності 
юридичних осіб. Значну частину стягнень 
складають штрафи, поряд з якими засто-
совують також інші міри впливу: припи-
нення чи призупинення певного виду 
діяльності, вилучення майна. А такі дійсно 
специфічні види впливу, як примусовий 
поділ суб’єктів господарської діяльності, 
монополістів тощо, зустрічаються рідко 
[11, с. 127].

Суб’єктивна сторона складу адміні-
стративного правопорушення у лісовій 
сфері – це внутрішня сторона складу адмі-
ністративного правопорушення, що прояв-
ляється у ставленні суб’єкта до діяння та 
наслідків, що настали. Основною ознакою 
суб’єктивної сторони складу адміністра-
тивного правопорушення є вина. Мотив, 
мета виступають як додаткові (факульта-

тивні) ознаки суб’єктивної сторони складу 
адміністративного правопорушення. 

Вина є невід’ємною та обов’язковою 
ознакою суб’єктивної сторони будь-
якого адміністративного правопорушення 
[12, с. 56]. Це психічне ставлення особи 
до вчиненого нею суспільно шкідливого 
діяння і його наслідків, яке виявляється у 
формі умислу або необережності.

Встановлення вини є головним завдан-
ням при аналізі суб’єктивної сторони пра-
вопорушення, оскільки у ст. 9 КУпАП вина 
визначена як ключова ознака. Вину юри-
дичної особи, наприклад, лісові госпо-
дарства, у скоєнні адміністративного 
проступку слід розуміти як невиконання 
юридичною особою зусиль, які допуска-
ються і вимагаються законодавством, для 
виконання покладених на неї обов’язків, 
за порушення яких передбачено адміні-
стративну відповідальність, а також як 
невикористання наданих прав і можливо-
стей для усунення причин адміністратив-
ного правопорушення.

Щодо мотиву та мети, то вони можуть 
бути обов’язковими ознаками суб’єктивної 
сторони складу адміністративного право-
порушення тоді, коли зазначені в диспози-
ції статті, що передбачає адміністративну 
відповідальність за порушення лісового 
законодавства або безпосередньо випли-
вають із змісту статті. В такому випадку їх 
встановлення є обов’язковим. Наприклад, 
мета є обов’язковою ознакою здійснення 
лісових користувань не у відповідності 
з метою або вимогами, передбаченими 
в лісорубному квитку (ордері) або лісо-
вому квитку (ст.67 КУпАП) [5]. Мотивами 
можуть бути, наприклад, прагнення одер-
жати матеріальні блага, що свідчить про 
його корисну спрямованість (наприклад, 
незаконна рубка дерев, перевезення, 
зберігання незаконно зрубаних дерев або 
чагарників). 

У разі наявності всіх елементів складу 
адміністративного правопорушення до 
суб’єкта буде застосовано види адміні-
стративних стягнень. Якщо проаналі-
зувати статті КУпАП, що передбачають 
адміністративні правопорушення у лісовій 
сфері, то бачимо, що всі вони передбача-
ють один вид стягнення, а саме штраф, 
який нараховується через неоподатко-
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вані мінімуми доходів громадян. У науко-
вій літературі досить часто зустрічаються 
пропозиції щодо необхідності збільшення 
розмірів адміністративних штрафів шля-
хом підвищення числа неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян за те чи інше 
правопорушення [13, с. 7; 14, с. 87]. Деякі 
теоретики пропонують обрати за коефі-
цієнт обчислення розміру адміністратив-
ного штрафу розмір мінімальної заробітної 
плати. Безперечно, підвищення розмірів 
адміністративних штрафів у галузі лісо-
вого законодавства є нагальною потре-
бою, оскільки існуючі штрафи не сприяють 
додержанню вимог лісового законодавства 
через їх мізерність. Складається ситуація, 
коли ліпше сплати штраф і далі продовжу-
вати незаконну діяльність, оскільки при-
буток від неї набагато перевищує розмір 
штрафу. Наприклад, незаконна порубка 
і пошкодження дерев або чагарників; 
перевезення, зберігання незаконно зру-
баних дерев або чагарників; знищення 
або пошкодження лісових культур, сіян-
ців або саджанців у лісових розсадниках 
і на плантаціях, а також молодняка при-
родного походження і самосіву на пло-
щах, призначених під лісовідновлення 
(ст. 65 КУпАП) тягнуть за собою накла-
дення штрафу на громадян від тридцяти 
до шістдесяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян. Оскільки один нео-
податковуваний мінімумум доходів гро-
мадян складає 17 гривень, то відповідно 
даний штраф  від 510 до 1020 гривень. 
Зрозуміло, що на даний час така сума є 
незначною для особи, а шкода нанесена 
лісовій сфері інколи непоправною та 
значною.  Постає питання у якому розмірі 
необхідно встановлювати чисельний кое-
фіцієнт - чи до неоподаткованого мінімуму 
доходів громадян, чи до мінімальної заро-
бітної плати. Звісно, законодавець уста-
новлює розмір адміністративного штрафу, 
спираючись на ступінь суспільної шкід-
ливості правопорушення. Але, на нашу 
думку, досить умовно можна визначити 
рівень суспільної шкідливості у матеріаль-
ному вираженні. Тому пропонуємо  для 
визначення розміру адміністративного 
штрафу за порушення лісового законодав-
ства керуватись матеріальним підґрунтям. 
Так, штрафні санкції за адміністративні 

правопорушення у галузі лісового зако-
нодавства, які мають матеріальний склад, 
повинні визначатися з огляду на розмір 
заподіяної матеріальної шкоди. А якщо 
йдеться про правопорушення з формаль-
ним складом, то при визначенні розміру 
адміністративного штрафу доцільно було 
б керуватись розміром середньої заробіт-
ної плати, але не загальним її визначен-
ням, а тим її розміром, який встановлено 
в межах конкретного регіону, де скоєно 
лісове правопорушення та розглядається 
відповідна адміністративна справа.

Висновки і пропозиції. Вважаємо, 
що варто привести законодавство Укра-
їни, що регулює лісові відносини у від-
повідність, зокрема узагальнити терміни 
та дати визначення тим, що відсутні. 
Також пропонуємо кодифікувати норми, 
що передбачають адміністративну відпо-
відальність за адміністративне правопо-
рушення у лісовій сфері та передбачити 
всі склади таких правопорушень у КУпАП. 
Оскільки до чинного КУпАП наразі немож-
ливо включити правопорушення, суб’єк-
тами яких є юридичні особи, оскільки 
загальні норми Кодексу не встановлюють 
юридичних осіб суб’єктами адміністра-
тивної відповідальності, то  вважаємо за  
необхідне прийняття змін до  КУпАП, зміс-
том яких буде  передбачення юридичних 
осіб як суб’єктів адміністративного право-
порушення в цілому.
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Hablei N. Certain aspects of bringing to administrative responsibility for violation 
of forest legislation

This article examines the grounds for bringing to administrative responsibility for violation 
of forest legislation. The signs of an administrative offense are analyzed as grounds for 
bringing to administrative responsibility for violation of forest legislation, in particular, 
special attention is drawn to public harm, which is manifested in the degree of damage 
caused and its nature. This feature has an evaluative nature on two levels: legislative – by 
making changes and additions to the Code of Ukraine on Administrative Offenses or other 
regulatory legal acts; and at the law enforcement level – by assessing the harmfulness 
of the act by authorized bodies that bring the guilty to administrative responsibility. The 
article also emphasizes the imperfection of the administrative responsibility of legal entities, 
in particular, the Code of Administrative Offenses does not recognize a legal entity as a 
subject of an administrative offense in general. The legislation on administrative liability of 
legal entities in Ukraine is not yet sufficiently developed, and therefore is uncodified and 
fragmented.

 In this article, we discussed problematic aspects of the application of administrative liability 
in the form of fines. The provision on the need to increase the amount of administrative 
fines in the field of forest legislation was also highlighted, which is an urgent need, since the 
existing fines do not contribute to compliance with the requirements of the forest legislation 
due to their scarcity. It is proposed to determine the amount of an administrative fine for 
violation of forest legislation to be guided by the material basis: fines for administrative 
offenses in the field of forest legislation, which have a material component, should be 
determined taking into account the amount of material damage caused; offenses with a 
formal composition – be guided by the size of the average salary.

Key words: administrative liability, administrative offence, forest legislation, 
administrative penalty, forest offence.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НОРМ:  
ПИТАННЯ СТРУКТУРИ ТА СТАДІЙНОСТІ  
В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-СУСПІЛЬНИХ РЕФОРМ

Наукова стаття присвячена дослідженню та комплексному аналізу концептуальних 
аспектів реалізації фінансово-правових норм в контексті виокремлення структури та 
стадійності в умовах державно-суспільних реформ.

Аргументовано констатовано, що механізм реалізації норм фінансового права варто 
розглядати як цілісну систему, яка забезпечує регулювання відносин, що виникають 
як у сфері фінансів, так і між учасниками правовідносин діяльність яких направлена 
на виконання та дотримання фінансово-правових норм у сфері публічної фінансо-
во-управлінської діяльності та характеризується синтезом взаємодоповнюючих норма-
тивних, процедурно-процесуальних та інструментальних елементів, що знаходять своє 
втілення на різних стадіях цілісного механізму. Весь цілісний управлінський цикл меха-
нізму повинен відповідати трьом основоположним стадіям: перша − формування потреб 
та законних інтересів учасників фінансово-правових відносин; друга − виникнення та 
реалізація суб’єктивних прав, законних інтересів та юридичних обов’язків учасників 
фінансово-правових відносин; третя − контрольно-наглядова діяльність направлена на 
встановлення фактичних обставин пов’язаних із реалізацією попередніх стадій з метою 
вжиття заходів впливу, або корегування управлінського циклу. 

Показано, що виокремлення представлених стадій уявляється більш логічним і 
виправданим, що не зводить механізм реалізації норм фінансового права до всієї сис-
теми фінансово-правового регулювання, яке описує її більш вузьку, спеціалізовану 
ділянку. Даний підхід дозволяє зосередити зусилля на пізнанні внутрішніх закономір-
ностей здійснення фінансової діяльності держави і прав учасників фінансових право-
відносин в процесі обігу публічних коштів. Аналіз виділених стадій і елементів створює 
передумови для опису і оцінки правореалізаційних процесів у сфері фінансової діяль-
ності держави на рівні підготовчої, основної і наступної стадій в механізмі реалізації 
фінансово-правових норм. При цьому має сенс вважати основними процесуальними 
формами реалізації норм фінансового права, як і раніше, їх дотримання, виконання, 
використання і застосування.

Ключові слова: фінансово-правові норми, механізм реалізації фінансових норм, 
елементи механізму реалізації норм права, фінансово-правова політика, правореаліза-
ційні механізми.

Постановка проблеми. Аналіз фінан-
сового законодавства дозволяє виявити 
значну кількість норм, які регламентують 
особливий порядок прийняття фінансо-
вих нормативно-правових актів, що закрі-
плюють порядок наповнення, розподілу і 
використання публічних грошових фондів, 
різні форми реалізації прав і обов’язків 
публічних і приватних суб’єктів, а також, 

норм, які регулюють порядок притягнення 
до відповідальності у випадку порушення 
фінансового законодавства. А отже, ціл-
ком очевидно, що переважна їх більшість 
потребує переосмислення та удоскона-
лення, адже саме за допомогою пред-
ставлених аспектів постає можливість у 
підвищенні результативності та значення 
фінансово-правових норм, визначення 
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оптимальних шляхів до ефективності 
механізму, а також його ролі та значення.

Злободенність і гострота даних проблем 
зробили досить актуальним науковий інте-
рес до проблеми існування відповідного 
механізму реалізації фінансово-правових 
норм, оскільки від формування держав-
ної волі, її закріплення в нормах фінансо-
вого права до їх правильного практичного 
втілення до життя іноді повинен пройти 
досить тривалий час. На жаль, на сучас-
ному етапі розвитку відбувається без-
перервне і кардинальне реформування 
фінансового законодавства, що надає осо-
бливої актуальності науковим розробкам, 
присвяченим теоретичним основам реалі-
зації фінансово-правової норми. Фактично 
за понад десять років після прийняття і дії 
Податкового кодексу України у нього було 
внесено велику кількість поправок, змін та 
доповнень. Фінансові закони в практичній 
діяльності порушуються досить буденно, 
з легкістю, а правозастосовники відно-
сяться до цього явища як до неминучого 
зла. Помилки, які виникають при реалі-
зації фінансово-правової норми в цілому 
послабляють ефективність дії фінансових 
законів, дискредитують фінансову діяль-
ність держави.

Стан дослідження. Проблеми, що 
є важливими як у теоретичному, так і в 
практичному аспектах для осмислення 
предмету дослідження розглядалися у 
працях як сучасних українських та зару-
біжних фахівців, так і науковців, а саме 
К. В. Андрієвського, Д. В. Вінницького, 
Л. К. Воронова, С. В. Запольського, 
М. П. Кучерявенка, Т. А. Латковської, 
Ю. А. Ровінського, Г. В. Россіхіної, Л. А. Сав-
ченка, Н. А. Саттарової, Е. Д. Соколової, 
Н. І. Хімічевої, О. І. Худякова, С. Д. Цип-
кіна, А. О. Якушева та ін. 

В той же час, не дивлячись на сталий 
науковий інтерес до вказаної проблема-
тики, опрацювання та виокремлення осо-
бливостей концептуальних аспектів реалі-
зації фінансово-правових норм в контексті 
виокремлення структури та стадійності 
в умовах державно-суспільних реформ 
вимагає подальших наукових пошуків.

Внаслідок чого, метою даної статті є 
дослідження та комплексний аналіз кон-
цептуальних аспектів реалізації фінансо-

во-правових норм в контексті виокрем-
лення структури та стадійності в умовах 
державно-суспільних реформ.

Виклад основного матеріалу. 
Загальновідомо, що будь-який механізм 
чи система складається із сукупності пев-
них елементів, які взаємодоповнюються 
та взаємообумовлюються за допомогою 
чітко-визначених прийомів та засобів, які 
можуть характеризуватися як основопо-
ложним, так і факультативним значенням. 
Відтак, саме задля виокремлення внутріш-
ніх механізмів процесу реалізації фінан-
сово-правових норм, актуальним постає 
питання щодо їх стадійності. І хоча нау-
кою фінансового права вже давно дове-
дено, що визначення тих чи інших стадій 
будь-якого процесу чи явища – суто умов-
ний процес, але все ж їх виділення дозво-
лить отримати певні специфічні чинники 
та фактори.

Основоположним та обов’язковим еле-
ментом будь-якої стадії є такий елемент як 
суб’єкти, адже саме внаслідок реалізації 
їх юридичних прав та обов’язків запуска-
ється в дію весь процес правозастосу-
вання. Наприклад, згідно Закону України 
«Про Кабінет Міністрів України» одним з 
його завдань є забезпечення проведення 
бюджетної, фінансової, цінової, інвести-
ційної, у тому числі амортизаційної, подат-
кової, структурно-галузевої політики; 
політики у сфері праці та зайнятості насе-
лення, соціального захисту, охорони здо-
ров’я, освіти, науки і культури тощо. Кабі-
нет міністрів України регулярно інформує 
громадськість через засоби масової інфор-
мації про свою діяльність, залучає гро-
мадян до процесу прийняття рішень, що 
мають важливе суспільне значення [1].

По-друге, стадія механізму правореа-
лізації виділяється також тому, що вона 
спрямована на досягнення певних цілей 
і вирішення конкретних завдань, які 
стоять в даний момент часу перед орга-
ном фінансової діяльності в тій або іншій 
сфері. Наприклад, в Україні незабаром 
буде створено службу фінансових роз-
слідувань, яка об’єднає всі компетентні 
органи протидії економічним злочинам в 
одне потужне відомство. Призначенням 
цієї служби слугує впровадження євро-
пейського варіанту фінансового контролю 
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для внутрішнього аудиту розпорядників 
бюджетних коштів після відкриття кри-
мінального провадження. Даний орган 
повинен остаточно ліквідувати податкову 
міліцію та запровадити замість неї нову 
службу – Національне бюро фінансової 
безпеки. 22 березня 2017 року ухвалено 
Кабінетом Міністрів України проект закону 
«Про Службу фінансових розслідувань». 
Це буде єдиний ефективний правоохорон-
ний орган, що займатиметься виявленням, 
припиненням, розкриттям та досудовим 
розслідуванням злочинів, які спрямовані 
проти інтересів держави у сфері фінансів 
та суміжних сферах [2]. 

Окрім того, кожній стадії характерний 
певний набір юридично-обумовлених 
та нормативно-визначених дій, які здій-
снюються у чітко закріплених на зако-
нодавчому рівні процесуальних формах, 
зокрема у вигляді індивідуальних фінан-
сово-правових актів. Фінансово-правові 
акти, які є правовою основою фінансової 
діяльності, відповідно до своїх юридичних 
рис діляться на три групи, як-от: 1) нор-
мативні фінансові акти (які встановлюють 
загальні правила поведінки для суб’єк-
тів – фізичних і юридичних осіб, що здій-
снюють фінансову діяльність; звернені 
до широкого кола фізичних і юридичних 
осіб; розраховані на тривалий час дії); 
2) індивідуальні фінансові акти – держав-
но-владні приписи щодо питань фінансо-
вої діяльності, які розраховані тільки на 
певний, виключно індивідуальний випа-
док і звернені тільки до поіменно вказа-
них осіб; 3) фінансово-планові акти при-
ймаються в процесі фінансової діяльності, 
які містять конкретні завдання у сфері 
фінансів на певний період [3, с. 21–22]. 

Таким чином, аналіз механізму реалі-
зації норм фінансового права, як ми вже 
встановили, повинен здійснюватися за 
допомогою стадій і відповідних ним еле-
ментів, які виділяються за об’єктивними 
критеріями специфічних суб’єктів, цілей і 
завдань кожної стадії, а також юридичної 
однорідної діяльності, яка оформлюється 
в конкретних матеріально і процесуаль-
но-правових актах. В контексті предмету 
дослідження під стадією необхідно розу-
міти якісно-самостійний етап реалізації 
фінансово-правової норми, який прохо-

дить через весь управлінський цикл меха-
нізму правореалізації.

Питання щодо кількості стадій та їх 
класифікації, а також найменування нале-
жить в науці фінансового права до числа 
дискусійних, але якщо виокремлювати 
механізм фінансово-правового регулю-
вання суспільних відносин серед інших, 
стадійність має характеризуватися трьома 
етапами, зокрема це: стадія формування 
потреб; стадія виникнення і здійснення 
суб’єктивних юридичних прав та обов’яз-
ків; стадія державно-фінансового контр-
олю. Фінансово-правовий статус суб’єкта 
є досить складною правовою конструк-
цією, яка може бути представлена декіль-
кома самостійними блоками: цільовим 
(відображає цілі і завдання публічної 
фінансової діяльності), структурно-орга-
нізаційним (визначає ієрархію органів, 
порядок створення, реорганізації і лікві-
дації суб’єкта, його структуру тощо), ком-
петенційним (сукупністю прав і обов’яз-
ків), а також відповідальністю. Суб’єктом, 
на думку автора, визнається потенційний 
учасник конкретних фінансових відно-
син, який має правосуб’єктність, якому 
фінансово-правовими нормами припи-
сано діяти (поступати) відповідним чином 
або утримуватися від конкретних дій, або 
здійснювати їх на користь уповноваженої 
особи, що відповідає цілям та завданням 
публічної фінансової діяльності. Завдяки 
цьому суб’єкти фінансового права можуть 
докладати певні зусилля для досягнення 
позитивного інтересу, використовуючи 
правомірні засоби і методи; вимагати від 
інших учасників здійснення відповідних 
дій; а також звертатися до держави за 
захистом порушених прав або за об’єктив-
ним розглядом і вирішенням спірного пра-
вовідношення [4, с. 10]. Фактично стадія 
формування потреб і законних інтересів 
суб’єктів фінансового права містить в яко-
сті елементів відповідні потреби, інтереси 
та інші продукти пізнавальної діяльності, 
що підготовлює підґрунтя для відобра-
ження їх в юридичному виміру для виник-
нення, зміни і припинення фінансових 
правовідносин. 

Щодо другої стадії, то Россіхіна Г.В. 
слушно зауважує, що процес втілення 
юридичних приписів в особистій поведінці 
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суб’єктів фінансового права (правомірна 
поведінка), практичній діяльності даних 
суб’єктів щодо здійснення суб’єктивних 
прав і виконання юридичних обов’яз-
ків, а також дотримання заборон є фак-
тично реалізацією фінансово-правових 
норм…Реалізація норм фінансового права 
є результатом правового регулювання 
фінансових правовідносин, який втілений, 
перш за все, в досягненні мети держави 
щодо насичення, розподілу і використання 
публічних фінансів [5, с. 133–134]. Стадія 
контролю за реалізацією норм фінансо-
вого права характеризується тим, що в її 
рамках використовуються правосуддя, а 
також різні форми, засоби захисту пору-
шених в ході реалізації прав, свобод 
людини і громадянина.

Саме виокремлення таких стадій вбача-
ється найбільш обґрунтованим підходом, 
що дозволяє відійти від концепції ототож-
нення механізму правореалізації фінан-
сово-правових норм і правового регулю-
вання фінансових відносин та свідчить 
про наявність специфічних процесів дер-
жавно-фінансової діяльності. При цьому 
має сенс вважати, що основними процесу-
альними формами реалізації норм фінан-
сового права, як і раніше, залишається їх 
дотримання, виконання, використання і 
застосування.

Наприклад, Россіхіна Г.В. звертає увагу, 
що залежно від того, чи містить правова 
норма, яка реалізується, дозвіл, заборону 
або зобов’язання, виділяють такі форми 
реалізації права: дотримання, виконання 
і використання. У теорії права, якщо мова 
йде про зобов’язувальні правові норми, то 
на перший план виступає їх дотримання 
і виконання. Саме тому реалізація норм 
фінансового права може відбуватися в 
чотирьох формах, а саме: дотримання, 
виконання, застосування та використання 
[6, с. 2091].

По-перше, стадія формування потреб, 
що включає й формування прав та закон-
них інтересів суб’єктів фінансово-право-
вих відносин є основоположним етапом 
у механізму правореалізації, хоча не всі 
науковців притримуються такої позиції. 
Варто наголосити, що наявна відповідна 
потреба у прийнятті рішень у сфері дер-
жавних фінансів з урахуванням приватних 

та публічних інтересів. Добре відомо, що 
приватна галузь безпосередньо не під-
лягає фінансово-правовому регулюванні. 
Проте за допомогою різних шляхів впливу 
в державно-правовому механізмі приват-
ний капітал суттєво чинить дію на перед-
бачення фінансового курсу. При визна-
ченні та осмисленні державно-фінансової 
політики держави особливого значення 
набувають інтереси не лише держави, 
але й окремих приватних осіб, напри-
клад, захист прав та законних інтересів 
у сфері підприємницької діяльності, бо не 
дивлячись на волевиявлення підприємців, 
держава втручається у їх діяльність шля-
хом визначення бази оподаткування, ста-
вок, механізмів пільгового оподаткування 
тощо. З визначеного випливає, що має 
існувати певний баланс у правовідношенні 
між приватними та державними інтере-
сами, а отже, поруч із імперативно-право-
вими аспектами регулювання фінансових 
відносин доцільно застосовувати належ-
ний інструментарій приватно-правового 
характеру [7, c. 225]. Так, наприклад, 
держава, застосовуючи засіб владних при-
писів, встановлює умови проведення дер-
жавних внутрішніх запозичень, лотерей 
тощо. Разом з тим цей засіб діє у поєднанні 
зі засобом дозвільного регулювання відно-
син, які виникають, наприклад, в області 
організації і проведення лотерей. Згідно 
Закону України «Про державні лотереї в 
Україні» фактично держава дозволяє кож-
ному громадянину бути учасником лотереї 
і оформити договірні відносини з органі-
затором лотереї шляхом придбання лоте-
рейного білету. Організація державних 
лотерей центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну фінансову 
політику, політику у сфері випуску і про-
ведення лотерей, здійснюється шляхом 
видачі ліцензії на випуск і проведення 
лотерей у порядку, визначеному законо-
давством про ліцензування [8].

Одним з ключових понять на першій 
стадії механізму фінансової правореалі-
зації виступає потреба. Дане поняття має 
науково-філософський статус. Потреби 
по-різному формуються і виражаються 
залежно від умов суспільної практики. 
Вони виявляються у вигляді емоційних 
окрашених бажань, потягів, прагнень, а 
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їх задоволення виглядає в якості оціноч-
них емоцій. В якості потреби прийнято 
розуміти нужду в будь-чому, без задово-
лення якої неможливо обійтися [9, с. 2]. 
Усвідомлена потреба формує інтерес, що 
актуалізує ту або іншу цінність [10, с. 75].

В той же час, важливо зауважити, що 
концептуальний аналіз потреб як чинни-
ків та елементів механізму правореалізації 
фінансово-правових норм на загальнона-
уковому рівні фактично не проводився, а 
наявні поодинокі концепції вчених є мало-
обґрунтованими та суперечливими між 
собою. Так, на думку А.А. Швеця, закон-
ний інтерес суб’єктів податкових право-
відносин є стремлінням вказаних суб’єк-
тів, спрямоване на задоволення їх потреб 
в отриманні відповідного блага у сфері 
податкових правовідносин з можливістю у 
необхідних випадках користуватися захо-
дами державного захисту, що реалізується 
у вигляді юридичного дозволу, вираже-
ного у об’єктивному праві або витікаючого 
із його загального смислу [11, с. 138].

Висновки. Таким чином, можна зро-
бити висновок, що механізм реалізації 
норм фінансового права варто розглядати 
як цілісну систему, яка забезпечує регу-
лювання відносин, що виникають як у 
сфері фінансів, так і між учасниками пра-
вовідносин діяльність яких направлена на 
виконання та дотримання фінансово-пра-
вових норм у сфері публічної фінансо-
во-управлінської діяльності та характе-
ризується синтезом взаємодоповнюючих 
нормативних, процедурно-процесуальних 
та інструментальних елементів, що знахо-
дять своє втілення на різних стадіях ціліс-
ного механізму. Весь цілісний управлін-
ський цикл механізму повинен відповідати 
трьом основоположним стадіям: перша − 
формування потреб та законних інтере-
сів учасників фінансово-правових відно-
син; друга − виникнення та реалізація 
суб’єктивних прав, законних інтересів та 
юридичних обов’язків учасників фінансо-
во-правових відносин; третя − контроль-
но-наглядова діяльність направлена на 
встановлення фактичних обставин пов’я-
заних із реалізацією попередніх стадій з 
метою вжиття заходів впливу, або коре-
гування управлінського циклу. Виділення 
таких стадій уявляється більш логічним 

і виправданим, що не зводить механізм 
реалізації норм фінансового права до всієї 
системи фінансово-правового регулю-
вання, яке описує її більш вузьку, спеці-
алізовану ділянку. Даний підхід дозволяє 
зосередити зусилля на пізнанні внутріш-
ніх закономірностей здійснення фінансо-
вої діяльності держави і прав учасників 
фінансових правовідносин в процесі обігу 
публічних коштів. Аналіз виділених нами 
вище стадій і елементів створює переду-
мови для опису і оцінки правореалізацій-
них процесів у сфері фінансової діяльно-
сті держави на рівні підготовчої, основної 
і наступної стадій в механізмі реалізації 
фінансово-правових норм. При цьому має 
сенс вважати основними процесуальними 
формами реалізації норм фінансового 
права, як і раніше, їх дотримання, вико-
нання, використання і застосування.
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Huseinov Ilhar Vuhar ohly. Conceptual aspects of the implementation of financial 
and legal norms: issues of structure and phasing in the conditions of state and 
social reforms

The scientific article is devoted to the research and comprehensive analysis of the 
conceptual aspects of the implementation of financial and legal norms in the context of 
distinguishing the structure and phasing in the conditions of state and social reforms.

Arguably, it was stated that the mechanism of implementation of the norms of financial law 
should be considered as a holistic system that ensures the regulation of relations arising both 
in the field of finance and between participants in legal relations whose activities are aimed 
at the implementation and observance of financial and legal norms in the sphere of public 
financial and management activities and is characterized by a synthesis of complementary 
regulatory, procedural and instrumental elements that find their embodiment at different 
stages of the integral mechanism. The entire management cycle of the mechanism must 
correspond to three fundamental stages: the first − formation of the needs and legitimate 
interests of participants in financial and legal relations; the second − emergence and 
implementation of subjective rights, legal interests and legal obligations of participants 
in financial and legal relations; the third − control and supervision activity is aimed at 
establishing the actual circumstances related to the implementation of the previous stages 
in order to take influence measures or correct the management cycle.

It is shown that the separation of the presented stages seems more logical and justified, 
which does not reduce the mechanism of implementation of financial law norms to the entire 
system of financial and legal regulation, which describes its narrower, specialized section. 
This approach allows you to focus your efforts on learning about the internal patterns of 
financial activity of the state and the rights of participants in financial legal relations in the 
process of circulation of public funds. The analysis of the selected stages and elements 
creates prerequisites for the description and assessment of law enforcement processes in 
the field of financial activity of the state at the level of preparatory, main and subsequent 
stages in the mechanism of implementation of financial and legal norms. At the same time, 
it makes sense to consider their observance, execution, use and application as the main 
procedural forms of implementation of the norms of financial law, as before.

Key words: financial and legal norms, the mechanism of implementing financial norms, 
elements of the mechanism of implementing legal norms, financial and legal policy, legal 
enforcement mechanisms.
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ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
СТАТУСУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

В даній статті досліджуються питання адміністративно-правового статусу правоохо-
ронних органів України. Проаналізовано позиції вчених науковців щодо поняття «пра-
вовий статус» та підтримана думка про рівнозначність термінів «правовий статус» та 
«правове положення». Також висвітлена позиція про те, що адміністративно-право-
вий статус правоохоронного органу України є галузевим правовим статусом, який вже 
конкретизує зміст загального правового статусу щодо адміністративно-правових пра-
вовідносин. Правовий статус співвідноситься з адміністративно-правовим як загальне 
та спеціальне. Наголошено також у статті і на тому, що дослідження змісту адміністра-
тивно-правового статусу правоохоронних органів неможливе без з’ясування основних 
напрямків їхньої діяльності, які допомагають розкрити місце, роль та соціальне призна-
чення даних органів. Правоохоронні органи є суб’єктом адміністративного права, всту-
пають в особливий вид адміністративно-правових відносин – правоохоронні, є частиною 
механізму державного управління в адміністративно-політичній сфері, а отже, мають 
відповідний адміністративно-правовий статус. 

У даній статті ми обговорили проблемні аспекти визначення структурних елементів 
адміністративно-правового статусу правоохоронних органів України. Також було висвіт-
лено положення про те, що адміністративно-правовий статус правоохоронних органів - 
це визначена адміністративно-правовими нормами сукупність повноважень зазначених 
органів, які визначають їх місце і роль у системі органів державної влади, характер їх 
взаємовідносин, а також гарантії реалізації передбачених законодавством повноважень 
правоохоронних органів та прав і обов’язків їх посадових осіб і відповідальність за 
невиконання чи неналежне виконання повноважень та гарантії їх діяльності. Запропо-
новано до структурних елементів адміністративно-правового статусу правоохоронних 
органів віднести: мету, завдання, функції, повноваження, юридичну відповідальність, 
гарантії діяльності.

Ключові слова: правовий статус, адміністративно-правовий статус, правоохоронні 
органи, структура адміністративно-правового статусу.

Постановка проблеми. Відповідно 
до Конституції України, Україна є право-
вою державою, в основу діяльності якої 
покладено реалізацію її основних функцій, 
як зовнішніх так внутрішніх, з допомогою 
чіткого розподілу гілок влади. Правоохо-
ронні органи є структурними елементами 
органів державної влади, основна функ-
ція яких направлена на захист законних 
прав, інтересів фізичних, юридичних осіб 
та держави в цілому. Для реалізації функ-
цій та покладених завдань правоохоронні 
органи України наділені відповідними пов-

новаження в різних сферах діяльності 
суспільства. Місце, роль в системі органів 
державної влади правоохоронних органів 
України можна визначити завдяки чіткому 
окресленню їх правового статусу і зокрема, 
адміністративно-правового статусу. Тому 
важливим є з’ясування поняття адміністра-
тивно-правового статусу правоохоронних 
органів України через призму правового 
статусу як загального. Також необхідним 
є чітко відобразити структурні елементи, 
що входять до адміністративно-правового 
статусу правоохоронного органу України.
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Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемам адміністративно-пра-
вового статусу правоохоронного органу 
України присвятили свій науковий доробок 
такі вчені як: В. Б. Авер’янов, О. М. Бан-
дурка, В. Т. Білоус, І. П. Голосніченко, 
А. Т. Комзюк, Ю. Ф. Кравченко, А.М. Куліш, 
І. Є. Марочкін, М. І. Мельник, М. І. Хавро-
нюка, Ю. С. Шемшученка та інші автори. 

Метою статті є з’ясування поняття 
адміністративно-правовий статус право-
охоронних органів України та обґрунту-
вання пропозицій щодо удосконалення 
структури адміністративно-правового ста-
тусу правоохоронних органів України.

Виклад основного матеріалу. 
Перш, ніж перейти до дослідження змі-
сту та структури адміністративно-пра-
вового статусу правоохоронних органів, 
варто розкрити зміст «правовий статус», 
оскільки правовий статус визначає юри-
дичні властивості, якості, що є харак-
терними для всіх інших статусів. Адміні-
стративно-правовий статус є галузевим 
правовим статусом, який вже конкретизує 
зміст загального правового статусу щодо 
адміністративно-правових правовідносин. 
Правовий статус співвідноситься з адміні-
стративно-правовим як загальне та спе-
ціальне. Саме завдяки правовому статусу 
суб’єкти права можуть виконувати функ-
ції, якими їх наділено. 

Слово «статус» має латинське коріння 
[лат. status становище] – правове стано-
вище осіб тощо [1, с. 858]; правове ста-
новище осіб, організацій, установ тощо; 
становище індивіда або групи осіб щодо 
інших індивідів або груп у соціальній сис-
темі; встановлене нормами права поло-
ження його суб’єктів, сукупність їх прав 
та обов’язків» [2, с. 572]. Варто заува-
жити, що в юридичній літературі вико-
ристовується термін «правовий статус» 
та «правове положення». Вважаємо, що 
дані терміни є рівнозначними і тотожними, 
оскільки законодавство, судова практика 
та міжнародно-правові акти не розрізня-
ють їх і вживають в однаковому розумінні. 
Щодо самого розуміння поняття «право-
вий статус», то в юридичній літературі 
існує низка поглядів, зокрема: 

1) правовий статус – це визначене нор-
мативно-правовими актами правове ста-

новище фізичної або юридичної особи, 
що характеризується сукупністю її прав, 
обов’язків, гарантій та відповідальності 
[3, с. 74]; 

2) юридична міра соціальної свободи 
суб’єкта права, що визначає межі, в яких 
можуть відбуватися кількісні зміни його 
правового становища [4, с. 550]; 

3) сукупність юридичних прав, свобод і 
обов’язків особи, які закріплені в діючому 
законодавстві і складають соціально допу-
стимі і необхідні потенційні можливості 
особи мати суб’єктивні права і обов’язки і 
реалізувати їх в системі суспільних відно-
син [5, с. 100]; 

4) встановлене правовими нормами 
положення його суб’єктів, сукупність їх 
прав та обов’язків, що у концентрова-
ному вигляді відображається у законах, 
положеннях, статутах та інших норматив-
но-правових актах про відповідні органи, 
установи [6, с. 186]; 

5) сукупність або систему всіх належ-
них громадянину суб’єктивних юридичних 
прав, свобод і обов’язків, що визначають 
його правове становище в суспільстві, яке 
закріплене в чинному законодавстві та 
інших формах права [7, c. 86–87]; 

6) систему взаємопов’язаних прав і сво-
бод та обов’язків, які закріплені в законо-
давстві і визначають правове положення 
особи в суспільстві [8, с.207]; 

7) система законодавчо встановлених 
та гарантованих державою прав, свобод, 
законних інтересів і обов’язків суб’єкта 
суспільних відносин [9, с. 366]; 

8) сукупність прав і обов’язків, що 
визначають юридичний стан особи, дер-
жавного органу чи міжнародної органі-
зації; комплексний показник становища 
певного прошарку, групи чи індивідів у 
соціальній системі, один з найважливі-
ших параметрів соціальної стратифікації 
[10, c. 225]; 

9) комплекс суб’єктивних прав та юри-
дичних обов’язків [11, с. 69]; 

10) комплексну категорію, яка відобра-
жає весь комплекс зв’язків особистості із 
суспільством, державою, колективом, ото-
чуючими людьми [12, с. 97]; 

11) багатоаспектна, комплексна, уні-
версальна категорія, що має чітку ста-
більну структуру та встановлює характер 
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і принципи взаємодії суб’єктів суспіль-
них відносин між собою, а також шляхом 
визначення прав, обов’язків та гарантій їх 
реалізації визначає місце суб’єкта у сис-
темі правовідносин [13, с. 52]. 

Вчені-адміністративісти також про-
понують різноманітні визначення пра-
вового статусу, зокрема В. К. Колпаков, 
пропонує під таким розуміти комплекс 
конкретно визначених суб’єктивних прав 
і обов’язків, які закріплені за відповід-
ним суб’єктом нормами адміністративного 
права [14, с. 194]; Ю.П. Битяк розглядає 
як права та обов’язки, гарантії цих прав і 
відповідальність за невиконання обов’яз-
ків [15, с. 43]; С.Г. Стеценко – сукупність 
прав, обов’язків та гарантій їх реалізації, 
закріплених у нормах адміністративного 
права [16, с. 90]; сукупність юридичних 
засобів, що характеризують місце і роль 
фізичної або юридичної особи в адміністра-
тивно-правових відносинах [17, c. 57–61]. 
Отже, як бачимо більшість науковців схи-
ляються до думки, що правовий статус 
містить в собі права, обов’язки, відпові-
дальність та гарантії реалізації.

Оскільки адміністративно-правовий 
статус є спеціальним (особливим) понят-
тям відносно загального правового ста-
тусу, то його визначення залежить від 
визначення загального правового статусу.

Адміністративно-правовий статус пра-
воохоронних органів виражає їх поло-
ження в сфері органів публічного управ-
ління. Адміністративно-правовий статус 
означає, що правоохоронні органи мають 
визначену адміністративно-правовими 
нормами компетенцію – права і обов’язки 
(повноваження), несуть відповідальність 
за дії або бездіяльність в межах власної 
чи делегованої компетенції, виконують 
публічні, виконавчо-розпорядчі, доз-
вільно-реєстраційні, контрольні функції, 
беруть участь в адміністративних право-
відносинах регулятивного чи охоронного 
характеру. 

Дослідження змісту адміністратив-
но-правового статусу правоохорон-
них органів неможливе без з’ясування 
основних напрямків їхньої діяльності, які 
допомагають розкрити місце, роль та соці-
альне призначення даних органів. Право-
охоронні органи є суб’єктом адміністра-

тивного права, вступають в особливий вид 
адміністративно-правових відносин – пра-
воохоронні, є частиною механізму держав-
ного управління в адміністративно-полі-
тичній сфері, а отже, мають відповідний 
адміністративно-правовий статус. Адмі-
ністративно-правовий статус може нале-
жати як фізичним, так і юридичним осо-
бам і від цього залежатиме його структура, 
тобто варто розмежовувати адміністратив-
но-правовий статус громадянина, органів 
державної виконавчої влади та державних 
службовців і від цього залежать особли-
вості у характеристиці структури кожного з 
них, абстрагуючись від розгляду конкрет-
ного суб’єкта адміністративного права. 

До структури адміністративно-право-
вого статусу державних органів включа-
ють різні елементи:

 – А.А. Стародубцев пропонує розгля-
дати правовий статус за такими блоками: 
а) цільовий; б) структурно-організацій-
ний; в) функції та повноваження; г) функ-
ціональний; д) відповідальність [18, с. 86].

 – Л.І. Миськів відносить мету та 
завдання діяльності, функції, повнова-
ження та відповідальність [19, с. 22].

 – Г.О. Пономаренко до обов’язкових 
елементів адміністративно-правового ста-
тусу будь-якої юридичної особи відносить: 
мету, завдання, функції, повноваження 
та відповідальність, а також особливості 
його утворення, організаційно-штатної 
структури та підпорядкованості [20, с. 6].

 – О.М. Ващук – політична й дер-
жавно-правова характеристики органа 
держави; місце різних видів органів у 
загальнодержавній системі; основи вза-
ємовідносин органів між собою; найваж-
ливіші принципи організації й діяльності 
державних органів; основи компетенції; 
види правових актів державних органів 
[21, с. 320–326].

 – Н.В. Лебідь зазначає, що скла-
довими частинами правового статусу 
органу держави і посади є чотири еле-
менти: цільовий блок (мета, завдання, 
функції); компетенція; організаційний 
блок; відповідальність [22, с. 39–40]. Як 
бачимо, сюди не входить такий важливий 
елемент як гарантії діяльності.

 – А.М. Куліш вважає, що структура 
адміністративно-правового статусу пра-



Право та державне управління

84

воохоронних органів України складається 
з наступних блоків: 1) функціонально-ці-
льовий; 2) структурно-організаційний; 
3) компетенційний (компетенція); 4) під-
наглядність і відповідальність правоохо-
ронного органа, а також гарантії його 
діяльності [23, с. 107]. Також варто пого-
дитись з думкою А.М. Куліша про те, що 
не є елементами адміністративно-пра-
вового статусу правосуб’єктність право-
охоронного органу. Як ми знаємо, пра-
восуб’єктність включає правоздатність, 
дієздатність та деліктоздатність. Правоз-
датність завжди є можливістю мати певні 
права і обов’язки (повноваження), а дієз-
датність – виконувати певні обов’язки. 
Тільки маючи правоздатність та дієздат-
ність суб’єкт права може набувати пев-
ного правого статусу. Якщо ми говоримо 
про правоохоронні органи, то вони як 
правило набувають правоздатності та 
дієздатності з моменту їх створення та 
реєстрації як органів держави, тобто з 
цього моменту вони і можуть вступати 
в правовідносини, в тому числі і адмі-
ністративно-правові і відповідно мати 
адміністративно-правовий статус. Тобто 
правоздатність і дієздатність – це пере-
думова набуття адміністративно-право-
вого статусу. 

На думку Т.О. Коломоєць, адміністра-
тивно-правовий статус – це сукупність 
суб’єктивних прав і обов’язків закріпле-
них нормами адміністративного права за 
певним органом. Водночас обов’язковою 
ознакою набуття суб’єктом адміністратив-
но-правового статусу є наявність у нього 
конкретних суб’єктивних прав і обов’яз-
ків, що реалізуються у рамках як адміні-
стративних правовідносин, так і поза ними 
[24, с. 64]. Вважаємо, що дане визна-
чення не повністю відображає зміст цього 
поняття, оскільки недостатньо окреслю-
вати тільки суб’єктивні права і обов’язки, 
адже важливим також є відповідальність 
за невиконання чи неналежне виконання 
обов’язків, а також гарантії діяльності. 
Оскільки ми говоримо про правоохоронні 
органи, то мова йтиме не про права і 
обов’язки, а про повноваження конкрет-
ного органу, і звичайно орган держави 
характеризуватиметься метою, завдан-
ням та функціями, які на нього покладені 

законодавством і відповідно до яких він 
реалізовуватиме свої повноваження, від-
повідатиме за невиконання чи неналежне 
виконання їх та матиме комплекс гарантій 
своєї діяльності. 

Адміністративно-правовий статус право-
охоронних органів, який постає предметом 
нашого дослідження, – це визначена адмі-
ністративно-правовими нормами сукуп-
ність повноважень зазначених органів, які 
визначають їх місце і роль у системі органів 
державної влади, характер їх взаємовідно-
син, а також гарантії реалізації передбаче-
них законодавством повноважень право-
охоронних органів та прав і обов’язків їх 
посадових осіб і відповідальність за неви-
конання чи неналежне виконання повно-
важень та гарантії їх діяльності.

Висновки і пропозиції. Вважаємо, 
що адміністративно-правовий статус пра-
воохоронних органів - це визначена адмі-
ністративно-правовими нормами сукуп-
ність повноважень зазначених органів, які 
визначають їх місце і роль у системі органів 
державної влади, характер їх взаємовід-
носин, а також гарантії реалізації перед-
бачених законодавством повноважень 
правоохоронних органів та прав і обов’яз-
ків їх посадових осіб і відповідальність за 
невиконання чи неналежне виконання 
повноважень та гарантії їх діяльності. 
До структурних елементів адміністратив-
но-правового статусу правоохоронних 
органів слід віднести: мету, завдання, 
функції, повноваження, юридичну відпо-
відальність, гарантії діяльності. 
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Savchuk R. The concept and structure of the administrative and legal status of 
law enforcement agencies of Ukraine

This article examines the issue of the administrative and legal status of law enforcement 
agencies of Ukraine. The positions of scientists regarding the concept of «legal status» were 
analyzed and the opinion on the equivalence of the terms «legal status» and «legal position» 
was supported. Also highlighted is the position that the administrative-legal status of the 
law enforcement body of Ukraine is a sect oral legal status, which already specifies the 
content of the general legal status regarding administrative-legal legal relations. Legal status 
correlates with administrative and legal as general and special. The article also emphasizes 
that the study of the content of the administrative and legal status of law enforcement 
agencies is impossible without clarifying the main directions of their activities, which help 
to reveal the place, role and social purpose of these agencies. Law enforcement bodies are 
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subjects of administrative law, enter into a special type of administrative-legal relations – 
law enforcement, are part of the mechanism of state management in the administrative-
political sphere, and therefore have the corresponding administrative-legal status.

In this article, we discussed the problematic aspects of determining the structural elements 
of the administrative and legal status of law enforcement agencies of Ukraine. The provision 
that the administrative-legal status of law enforcement bodies is defined by administrative-
legal norms is the set of powers of these bodies, which determine their place and role in 
the system of state authorities, the nature of their mutual relations, as well as guarantees 
of the implementation of law-enforcement powers provided for by law bodies and the rights 
and duties of their officials and responsibility for non-fulfillment or improper fulfillment of 
powers and guarantees of their activities. It is suggested that the structural elements of 
the administrative and legal status of law enforcement agencies include: purpose, tasks, 
functions, powers, legal responsibility, guarantees of activity.

Key words: legal status, administrative-legal status, law enforcement agencies, structure 
of administrative-legal status.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ВТРАТИ 
(ПОЗБАВЛЕННЯ) ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ 

У статті проведено аналіз окремого законодавства України, яке стосується поса-
дових осіб державної влади та органів місцевого самоврядування щодо наявності у 
ньому норм, які встановлюють можливість настання відповідальності або неможли-
вість використовувати певні права у разі наявності громадянства іншої держави. Роз-
глянуто поняття дискреційних повноважень держави, наведено норми міжнародних 
нормативно-правових актів, які стосуються питань громадянства.  Визначено основні 
нормативно-правові акти законодавства України, які регулюють питання громадян-
ства. Детально звернуто увагу на питання втрати громадянства. Розглянуто сутність 
та поняття позбавлення громадянства та можливість його закріплення на рівні зако-
нодавства. На основі європейської судової практики наведено як приклад можливість 
застосування процедури примусового позбавлення громадянства. Зазначено позицію 
дорадчого органу Ради Європи з питань конституційного права – Венеціанської комі-
сії щодо питань припинення громадянства за ініціативою держави. Розглянуто дос-
від Франції з приводу врегулювання питання втрати (позбавлення) громадянства. 
Визначено процедуру втрати громадянства України особою. Проведено детальний 
аналіз окремих нормативно-правових актів щодо закріплення у таких актах норм, 
які встановлюють відповідальність для осіб, які виконують функції держави та міс-
цевого самоврядування, за набуття громадянства іншої держави або неповідомлення 
такою особою про факт набуття громадянства іншої держави. Зазначено про актуаль-
ність вирішення питання примусової втрати (позбавлення) на законодавчому рівні, а 
також визначення встановленого адміністративно-правового механізму втрати (поз-
бавлення) громадянства,як комплексу взаємопов’язаних дій по виявленню та при-
тягненню до відповідальності посадових осіб органів державної влади та місцевого 
самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого 
самоврядування, а також власників, управлінців і їх заступників підприємств, установ 
й організацій цільового призначення держави, за набуття громадянства іншої держави 
та неповідомлення такою особою, яка є громадянином України у визначений строк про 
факт набуття громадянства іншої держави та запропоновано законодавцю вдоскона-
лити процедуру притягнення до відповідальності таких осіб.

Ключові слова: дискреційні повноваження, набуття громадянства, втрата громадян-
ства, позбавлення громадянства, безгромадянство, європейське законодавство, націо-
нальне законодавство, адміністративно-правовий механізм, юридична відповідальність. 
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Постановка проблеми. Для України 
надзвичайно важливим є досвід країн ЄС 
з реформування органів державної влади 

й суспільства, а також правова допомога 
у виконанні завдань на шляху до євро-
пейської інтеграції. В умовах сьогодення 
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відповідно до актів міжнародного права 
регулювання питання набуття чи втрати 
громадянства належить до дискреційних 
повноважень держави. 

В юридичній енциклопедії «дискре-
ційні повноваження» і «дискреційна 
влада» потлумачено як право глави дер-
жави, голови уряду, інших посадових осіб 
органів державної влади діяти за певних 
умов на власний розсуд у межах закону 
[1, с. 195].

На сьогоднів законодавстві дефініцію 
поняття дискреційних повноважень досі 
не закріплено. Це поняття використано 
в Рекомендації Комітету міністрів Ради 
Європи № R (80)2, прийнятій 11 березня 
1980 року на 316-й нараді. Відповідно до 
цього документа, дискреційними повно-
важеннями слід вважати повноваження, 
які адміністративний орган, приймаючи 
рішення, може здійснювати з певною сво-
бодою розсуду, тобто коли такий орган 
може обирати з кількох юридично допу-
стимих рішень те, яке він вважає найкра-
щим за таких обставин [2, c. 470].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання набуття та припинення 
громадянства розглядали у своїх наукових 
працях українські вчені: Ю. А. Лепешков, 
І. В. Яковюк, Р. Б. Бедрій, О. М. Гла-
денко, В. Л. Федоренко, П. А. Калини-
ченко, М. І. Суржинський, А. М. Колодій, 
Ю. Л. Подаєнко,  О. Ю. Чирик,  та ін.

Проте, не дивлячись на велику кількість 
наукових праць, які стосуються питань 
набуття та припинення громадянства,на 
сьогодні все частіше постає проблема 
визначення та застосування поняття та 
процедури втрати (позбавлення) гро-
мадянства. Зазначена тематика активно 
обговорюється і на державному рівні про 
що свідчать окремі законодавчі ініціативи. 
У свою чергу, зазначене свідчить про 
актуальність вказаної статті та необхід-
ність дослідження вказаної тематики.

Метою статті є проведення комплек-
сного дослідження окремих питань, які 
виникають при законодавчому врегулю-
ванні адміністративно-правового меха-
нізму втрати (позбавлення) громадянства 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. На 
сьогодні, міжнародно-правові акти з 

питань громадянства здебільшого вста-
новлюють загальні правила в сфері гро-
мадянства й ті умови, які повинні бути 
дотримані всіма державами. До таких 
умов належить правило, за яким вну-
трішнє законодавство не має містити 
розрізнень або допускати практику, що 
призводять до дискримінації за ознакою 
статі, релігії, раси, кольору шкіри, наці-
онального чи етнічного походження –  
ст. 5 Європейської конвенції про грома-
дянство від 6 листопада 1997 року [3]. 

У Конвенції, стороною якої є і Укра-
їна [4], зазначено, що кожна держава 
може вільно вирішувати, які наслідки має 
в її внутрішньодержавному праві факт 
набуття її громадянином іншого грома-
дянства або його належності до іншого 
громадянства. Водночас, згідно з припи-
сом ст. 15 цієї Конвенції, її положення не 
обмежують право кожної держави вста-
новлювати у своєму внутрішньому праві: 

а) зберігають чи втрачають грома-
дянство її громадяни, які набувають або 
мають громадянство іншої держави; 

б) чи пов’язане набуття або збереження 
її громадянства з відмовою від іншого гро-
мадянства чи з його втратою. 

Водночас у положенні ст. 4 Конститу-
ції України регламентовано, що в Укра-
їні передбачено єдине громадянство [5]. 
Ця норма спрямована на забезпечення 
єдиного правового статусу для всіх гро-
мадян України й однакового правового 
зв’язку кожного громадянина з державою. 
Крім того, у ч. 1 ст. 25 Конституції Укра-
їни визначено, що громадянин України 
не може бути позбавлений громадянства 
та права змінити громадянство. Відпо-
відно до припису п. 2 ч. 1 ст. 93 Консти-
туції України, виключно законами України 
визначено громадянство, правосуб’єк-
тність громадян, статус іноземців й осіб 
без громадянства. У ст. 2 Закону України 
«Про громадянство України» передбачено 
принцип єдиного громадянства як такий, 
що виключає можливість існування грома-
дянства адміністративно-територіальних 
одиниць України. Водночас у ньому зазна-
чено, що в разі набуття громадянином 
України громадянства (підданства) іншої 
держави або держав, у правових відно-
синах з Україною його визнають лише 
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громадянином України. У ст. 19 Закону 
передбачено підстави втрати громадян-
ства. Однією з таких підстав є добровільне 
набуття громадянином України громадян-
ства іншої держави, однак механізм реалі-
зації цього припису в Законі чітко не рег-
ламентовано. 

Держави – члени ЄС як учасники проце-
сів європейського врядування захищають 
передусім національні інтереси й не під-
порядковуються наднаціональним орга-
нам ЄС. Безумовно, уряди держав-членів 
повинні виконувати та впроваджувати 
рішення ЄС (тобто постанови, директиви, 
рішення) тоді, коли вони ухвалені інсти-
туційним трикутником за процедурою, 
проте на етапі розроблення політики чи 
програми представники держав – чле-
нів повинні діяти незалежно, обстоюючи 
власні інтереси [6, c. 63]. 

Україна дотримується міжнародних 
принципів поваги до прав людини та її 
особистих свобод, закріплених у при-
йнятій 10 грудня 1948 року Генеральною 
Асамблеєю ООН Декларації прав людини, 
у статті 15 якої встановлено, що кожна 
людина має право на громадянство й ніхто 
не може довільно позбавити громадянства 
або його змінити [7]. 

Загалом Конституція України передба-
чає, що: «Громадянин України не може 
бути позбавлений громадянства і права 
змінити громадянство. Громадянин Укра-
їни не може бути вигнаний за межі України 
або виданий іншій державі. Україна гаран-
тує піклування та захист своїм громадя-
нам, які перебувають за її межами» [5]. 

Громадянство є виявом суверенітету, 
демократії та дотримання прав і свобод 
людини кожної держави світу. Сучасні 
міграційні процеси та політико-пра-
вові ситуації, які складаються в країнах 
ЄС, потребують детальнішого аналізу 
й дослідження питання підстав припи-
нення, передусім – позбавлення грома-
дянства. 

Ми поділяємо думку, що питання поз-
бавлення громадянства є суперечливим. 
Його обговорення часто ускладнене через 
розмаїття численних національних підхо-
дів до питань громадянства та відсутність 
єдиної термінології навіть на міжнарод-
ному рівні. Наприклад, припинення гро-

мадянства exlege (на підставі дії закону) 
або за ініціативою держави-учасниці в 
Європейській конвенції про громадянство 
1997 року названо «втратою громадян-
ства», а в Конвенції про скорочення без-
громадянства 1961 року така сама ситу-
ація позначена словом «позбавлення». 
Україна ратифікувала обидві конвенції, і 
жодна з них не містить абсолютної забо-
рони позбавлення громадянства або його 
втрати exlege чи за ініціативою держави. 
Така заборона стосується лише позбав-
лення чи втрати громадянства, наслід-
ком яких буде безгромадянство, і навіть 
це правило має винятки, наприклад, 
набуття громадянства шляхом шахрай-
ства, надання неправдивої інформації або 
приховування будь-якого факту, що сто-
сується заявника. 

В Україні останніми роками активізува-
лася полеміка щодо можливості запрова-
дження в Україні подвійного громадянства 
й удосконалення інших пов’язаних із гро-
мадянством процедур. 

Конституція України визначає поря-
док, за яким тільки закон регламентує 
підстави для набуття чи припинення 
громадянства в Україні. Нині це Закон 
України «Про громадянство» від 18 січня 
2001 року, який визначає підстави при-
пинення громадянства.

Крім того, згідно з п. 26 ст. 106 Консти-
туції України, повноваження щодо вирі-
шення питання припинення громадянства 
покладено й на Президента України.

Враховуючи зазначене, варто гово-
рити, що саме питання припинення гро-
мадянства є повністю врегульованим від-
повідними законодавчими актами країни. 

Проте недостатньо регламентованим 
видається питання щодо втрати громадян-
ства України. Адже громадянин України, 
який набув громадянства іншої держави, 
не завжди надає про це відповідну інфор-
мацію уповноваженим органам. Крім того, 
такі держави, як Швейцарія, Ірландія, 
не вважають своїм правовим обов’язком 
повідомляти іншу державу про надання 
громадянства особі, а передусім якщо є 
підстави вважати, що таке громадянство 
надають з метою припинення пересліду-
вання за політичними, релігійних чи гро-
мадянськими переконаннями. 
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Із цього випливає, що особа, яка набула 
громадянства іншої держави й не повідо-
мила про це відповідні державні органи 
України, а іноземна держава не надала 
жодної інформації, то така особа не втра-
чає статусу громадянина України, не несе 
за це відповідальності й користується 
подвійним громадянством, що є прямим 
порушенням ст. 4 Конституції України. 

У такому випадку постає необхідність 
вирішення питання про позбавлення 
громадянства особи, яка може вчинити 
окреслені вище дії, хоча таку правову 
процедуру забороняють міжнародно-пра-
вові акти. 

Проте в європейській судовій практиці 
вже є прецедент щодо відступу від вимог 
міжнародно-правових актів про забо-
рону позбавлення громадянства. Ідеться 
про рішення Європейського суду з прав 
людини від 21 червня 2016 року у справі 
№ 76136/12 «Рамадан проти Мальти», де 
пана Л. Рамадана було примусово позбав-
лено мальтійського громадянства [8]. 

У цій справі заявник стверджував, що 
позбавлення його мальтійського грома-
дянства порушило його права, гаранто-
вані ст. 8 Конвенції, оскільки внаслідок 
цього він став особою без громадянства. 
Свого часу він повинен був відмовитися 
від свого єгипетського громадянства, щоб 
стати громадянином Мальти, оскільки ні 
Єгипет, ні Мальта не визнавали можли-
вість подвійного громадянства. Проаналі-
зувавши два аспекти – чи  було позбав-
лення громадянства свавільним і наскільки 
серйозними були наслідки цього рішення 
для приватного життя заявника, Суд, п’я-
тьома голосами проти двох не виявив 
порушення ст. 8 Конвенції. 

Важливою є думка Венеціанської комі-
сії, оскільки вона містить висновки щодо 
міжнародно-правових засад припинення 
громадянства за ініціативою держави. 
У п. 47 визначено «правила та принципи 
міжнародного права й загальновизнані 
принципи міжнародного права з питань 
громадянства», згідно з якими: «націо-
нальне законодавство може містити поло-
ження, що передбачає втрату громадян-
ства у випадках поведінки, яка суттєво 
перешкоджає життєво важливим інтере-
сам держави-учасниці; необхідно уникати 

безгромадянства; ніхто не може бути без-
підставно позбавлений громадянства» [9]. 
Загалом позбавлення громадянства має 
ґрунтуватися на нормативно-правовому 
акті, який чітко й однозначно визначає 
підстави втрати громадянства, а також 
норми, що регулюють питання втрати 
громадянства, не повинні мати зворот-
ної сили, що означає прийнятність поз-
бавлення громадянства лише у випадку 
дій, за вчинення яких закон передбачає 
настання такого правового наслідку, як 
припинення громадянства. 

Аналіз практики Європейського суду з 
прав людини дає підстави для висновку, 
що застосування національного закону 
в певній юридичній ситуації вирішують 
шляхом визначення меж дискреційних 
повноважень органів державної влади, які 
застосовували норму права для вирішення 
конкретного юридичного факту. Органи 
державної влади несуть відповідальність 
за відповідність учинених дій щодо засто-
сування норм права в дискреційних межах. 

З огляду на політичну ситуацію, яка 
склалася в нашій державі, гостро постала 
необхідність чіткого законодавчого врегу-
лювання питання припинення громадян-
ства та можливості запровадження судо-
вого механізму припинення/позбавлення 
громадянства України.

Громадянство є структурним елементом 
правового статусу особи, який відображає 
головний зміст зв’язку людини й держави, 
відносин громадянина з державою та сус-
пільством. 

Міжнародно-правові документи не 
містять абсолютної заборони щодо поз-
бавлення громадянства. Фактично поз-
бавлення громадянства може бути перед-
бачене лише в межах і спосіб, що визначені 
нормативно-правовими актами певної 
країни, тобто в національному законодав-
стві мають бути чітко прописані правові 
підстави позбавлення громадянства. 

Слушною є думка С. В. Дрьомова, який 
вважає, що процедура позбавлення грома-
дянства України надасть державі можли-
вості усунути від участі в управлінні дер-
жавними справами осіб, діяльність яких 
створює загрози національним цінностям і 
життєво важливим інтересам українського 
народу й держави [10]. 
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Цікавим для вивчення є досвід Фран-
ції, де 9 лютого 2016 року Національні 
збори закріпили позбавлення громадян-
ства як вид кримінального покарання за 
вчинення тероризму. Підставою внесення 
змін до законодавства стали терористичні 
акти, унаслідок яких загинули люди. При-
чому у Франції значна частина громадян є 
біпатридами. 

У висновку Венеціанської комісії щодо 
правок, внесених до Конституції Франції, 
ідеться про те, що позбавлення грома-
дянства осіб, причетних до терористич-
ної діяльності, не суперечить міжнарод-
ним стандартам. Згідно з висновком, 
уведення системи позбавлення грома-
дянства чи прав, що надає громадянство, 
не порушує міжнародних стандартів. 
Водночас комісія рекомендувала: у Кон-
ституції Франції має бути зазначено, що 
позбавлення громадянства – це «додат-
кове покарання», яке слід застосовувати 
в кримінальних справах на індивідуаль-
них засадах унаслідок справедливого 
судового розгляду [11]. Досвід Франції є 
цікавим для України в контексті встанов-
лення адміністративно-правового меха-
нізму введення в дію положень про поз-
бавлення громадянства особи, поведінка 
якої серйозно зашкоджує життєво важ-
ливим інтересам держави. Однак слід 
урахувати, що Україна, приєднуючись до 
Європейської конвенції про громадян-
ство та універсальної Конвенції про ско-
рочення безгромадянства, не висловила 
тих застережень, які свого часу зробила 
Франція. 

Законодавство таких країн, як Бельгія, 
Болгарія, Кіпр, Данія, Естонія, Франції, 
Ірландія, Литва, Мальта, Молдова, Руму-
нія, Словенія, Швейцарія та Велика Бри-
танія, містить положення про можливість 
втрати громадянства через поведінку. 
У восьми країнах (Бельгія, Болгарія, Есто-
нія, Франція, Ірландія, Литва, Мальта та 
Швейцарія) це стосується лише натуралі-
зованих громадян [12, с. 9]. 

В Україні порядок втрати громадянства 
регламентований у правовому полі, тому 
втрата громадянства України не відбува-
ється автоматично, а лише на підставі пра-
возастосовного акта – указу Президента 
України про припинення громадянства. 

Згідно з положеннями ст. 25 Конститу-
ції України, громадянин України не може 
бути позбавлений громадянства та права 
змінити громадянство. Тобто в Україні 
було запроваджено абсолютну заборону 
позбавлення громадянства з метою запо-
бігання поверненню до радянської тота-
літарної практики припинення громадян-
ства як можливої санкції проти дисидентів 
(тобто тих, хто офіційно виступав проти 
офіційної ідеології, відмовився підтриму-
вати політику уряду та/або чия поведінка 
суперечила уявленням про життєво важ-
ливі інтереси Радянської держави) [13]. 

Важливим є питання щодо можливості 
притягнення до юридичної відповідаль-
ності за множинне (подвійне) громадян-
ство осіб, які обіймають посади в органах 
публічної влади, місцевого самовряду-
вання та правоохоронних органах. 

На підставі аналізу деяких норматив-
но-правових актів України, у яких могла 
б бути закріплена юридична відповідаль-
ність за множинне (подвійне) громадян-
ство (Кодекс України про адміністративні 
правопорушення від 7 грудня 1984 року, 
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 
2001 року), зауважимо, що в них такої 
відповідальності не передбачено. Хоча в 
ст. 29 Закону України «Про громадянство 
України» від 18 січня 2001 року встанов-
лено, що: «Посадові і службові особи, які 
порушили цей Закон, несуть відповідаль-
ність у порядку, передбаченому законами 
України». 

Заходи дисциплінарної відповідаль-
ності передбачено в Законі України 
«Про місцеві державні адміністрації» від 
9 квітня 1999 року, який зобов’язує при-
пинити повноваження голів адміністрацій 
за виявлення факту подвійного громадян-
ства (п. 2 ст. 9 Закону України «Про міс-
цеві державні адміністрації»).

Також згідно з положеннями Закону 
України «Про державну службу» від 
10 грудня 2015 року, на державну службу 
не може вступити особа, яка має громадян-
ство іншої держави (п. 6 ч. 2 ст. 19 Закону 
України «Про державну службу»). Відпо-
відно до п. 2 ч. 1 ст. 84 Закону України 
«Про державну службу», «підставою для 
припинення державної служби у зв’язку 
із втратою права на державну службу або 
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його обмеженням є встановлення факту 
наявності у державного службовця гро-
мадянства іноземної держави або набуття 
державним службовцем громадянства іно-
земної держави під час проходження дер-
жавної служби». 

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 97 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 
від 2 червня 2016 року, повноваження 
члена Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів України припиняються в разі «припи-
нення громадянства України або набуття 
громадянства іншої держави». Згідно з 
ч. 1 ст. 121 цього Закону, «повноваження 
судді припиняються в разі припинення 
його громадянства відповідно до Закону 
України «Про громадянство України» або 
набуття суддею громадянства іншої дер-
жави – з дня припинення громадянства 
України або набуття громадянства іншої 
держави». 

Частина 2 ст. 121 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» передбачає, 
що «набуттям громадянства іншої дер-
жави для цілей цієї статті визнається: 

1) отримання суддею статусу грома-
дянина іншої держави в результаті дій, 
вчинених таким суддею або від його 
імені за його дорученням або за його зго-
дою для створення відповідних правових  
наслідків; 

2) у разі якщо суддею отриманий статус 
громадянина іншої держави в силу закону 
або іншим чином без його згоди, – невчи-
нення суддею дій для позбавлення ста-
тусу громадянина іншої держави протягом 
десяти днів з дня, коли судді стало відомо 
про отримання такого статусу» [14]. 

Відповідно до ст. 57 Закону Укра-
їни «Про прокуратуру» від 14 жовтня 
2014 року: 

«1. Прокурор у разі припинення гро-
мадянства України або набуття громадян-
ства іншої держави звільняється з посади 
особою, уповноваженою цим Законом 
приймати рішення про звільнення проку-
рора, за поданням відповідного органу, 
що здійснює дисциплінарне провадження 
щодо прокурорів.

2. Генеральний прокурор у разі при-
пинення громадянства або набуття гро-
мадянства іншої держави звільняється з 
посади Президентом України за поданням 

відповідного органу, що здійснює дисци-
плінарне провадження щодо прокурорів. 

Пункт 7 ч. 1 ст. 76 Закону України «Про 
прокуратуру» встановлює, що повнова-
ження члена відповідного органу, який 
здійснює дисциплінарне провадження, 
припиняються в разі «припинення грома-
дянства України або набуття громадянства 
іншої держави» [15]. 

Згідно з п. 11 ч. 1 Закону України 
«Про Національну поліцію» від 2 травня 
2015 року, поліцейський звільняється зі 
служби в поліції, а служба в поліції припи-
няється «у зв’язку з набуттям громадянства 
або підданства іншої держави». Також у 
п. 5 ч. 8 ст. 51 цього Закону визначено, що 
повноваження члена поліцейської комісії 
припиняються, «якщо член поліцейської 
комісії припинив громадянство або набув 
громадянства іншої держави». У п. 8 ч. 2 
ст. 61 Закону України «Про Національну 
поліцію» закріплено, що не може бути 
поліцейським «особа, яка втратила грома-
дянство України та/або має громадянство 
(підданство) іноземної держави, або особа 
без громадянства» [16]. 

У Законі України «Про Національне 
антикорупційне бюро» від 14 жовтня 
2014 року визначено: 

«Директор Національного бюро звіль-
няється з посади в разі припинення 
його громадянства України або виїзду на 
постійне місце проживання за межі Укра-
їни та набуття громадянства іншої дер-
жави (п. 7 і 10 абз. 2 ч. 4 ст. 6)»; 

«Особа не може бути призначена на 
посаду в Національному бюро, якщо вона 
має громадянство іншої держави (п. 4 ч. 1 
ст. 13)». 

Інші посадові працівники Національ-
ного антикорупційного бюро України є 
державними службовцями та підпадають 
під дію Закону України «Про державну 
службу» [17]. 

Цей закон поширює свою діяльність 
на такі правоохоронні органи України, 
як Національна гвардія України та Дер-
жавна прикордонна служба України. 
У правових актах діяльності зазначе-
них органів не закріплено питання від-
повідальності за множинне (подвійне) 
громадянство й не передбачено навіть 
звільнення з посади. 
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Згідно із Законом України «Про Дер-
жавне бюро розслідувань» від 12 листо-
пада 2015 року, «повноваження Дирек-
тора Державного бюро розслідувань, 
першого заступника Директора Держав-
ного бюро розслідувань і заступника 
Директора Державного бюро розсліду-
вань припиняються у зв’язку із закінчен-
ням строку повноважень або в разі при-
пинення ним громадянства України або 
виїзду на постійне проживання за межі 
України, а також у разі набуття громадян-
ства (підданства) іншої держави (п. 7 та 
10 ч. 3 ст. 10)» [18]. 

Інші працівники Бюро є державними 
службовцями та підпадають під дію Закону 
України «Про державну службу». 

Жодних дисциплінарних або інших 
стягнень не встановлено за наявність дру-
гого громадянства для народних депута-
тів України. Повноваження нардепа при-
пиняються достроково в разі припинення 
українського громадянства або виїзду 
за кордон на постійне проживання (п. 4 
ст. 4 Закону України «Про статус народ-
ного депутата України» від 17 листопада 
1992 року). Для членів Кабінету Міністрів 
України законодавство також не встанов-
лює обмежень щодо перебування в грома-
дянстві (підданстві) інших держав і жодної 
відповідальності за це. 

Отже, законодавче врегулювання 
питання щодо недопущення осіб з подвій-
ним чи множинним громадянством до дер-
жавної служби є недосконалим. 

Наприклад, у Законі України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу» від 
25 березня 1992 року, що поширюється на 
військовослужбовців Збройних сил Укра-
їни, органи Національної гвардії України, 
Державної прикордонної служби України 
й інші визначені законодавством органи, 
не передбачено навіть дисциплінарний 
захід у зв’язку з набуттям громадянства 
іншої країни під час проходження служби, 
а лише є згадка про припинення грома-
дянства України. 

Таких прикладів у законодавстві Укра-
їни чимало. 

Юридична відповідальність посадових 
осіб у державі за набуття громадянства 
іншої держави є, але не для всіх категорій 
посадовців, а також вона має виключно дис-

циплінарний характер і не є рівнозначною 
із суспільною небезпечністю такого діяння.

У Законі України «Про місцеві державні 
адміністрації» [19] передбачено, що пов-
новаження голів адміністрацій припи-
няються за виявлення факту подвійного 
громадянства. 

Також скориставшись позитивним 
досвідом закріплення в Законі України 
«Про Державне бюро розслідувань» умови 
скасування в посадових осіб повноважень 
через виїзд на постійне місце проживання 
до іншої країни, слід запровадити таку 
норму до зазначених вище законів Укра-
їни, що видається цілком доречним. 

Крім цього, варто зауважити, що прак-
тика застосування механізму втрати 
(позбавлення) громадянства в сучас-
них умовах набирає все більше обертів. 
Як приклад, можна виокремити одне із 
нещодавніх рішень Президента України  
В. Зеленського, відповідно до якого Указом 
Президента України від 18 липня 2022 року 
№ 502/2022 у відповідності до п. 26 
ст. 106 Конституції України та ст.ст. 17, 19 
Закону України «Про громадянство Укра-
їни» такими, що втратили громадянство 
України визнано 10 осіб.

Тому, непростим є завдання щодо 
запровадження ефективного постійно 
діючого адміністративно-правового меха-
нізму втрати (позбавлення) громадянства 
України та як наслідок застосування, в 
разі необхідності, юридичної відповідаль-
ності в разі набуття посадовою особою, 
уповноваженою на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування 
громадянства іншої країни. 

Висновки і пропозиції. На нашу 
думку, у сучасних умовах, у яких Україна 
змушена захищати свої кордони від Росій-
ської Федерації шляхом відкритого проти-
стояння з агресором, нагальною є потреба 
запровадженняефективного постійно дію-
чого адміністративно-правового механізму  
втрати (позбавлення) громадянства, який 
визначатиметься як комплекс взаємо-
пов’язаних дій по виявленню та притяг-
ненню до відповідальності посадових осіб 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування, осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави та місце-
вого самоврядування, а також  власників, 
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управлінців і їх заступників підприємств, 
установ й організацій цільового призна-
чення держави, за набуття громадянства 
іншої держави та неповідомлення такою 
особою, яка є громадянином України у 
визначений строк про факт набуття гро-
мадянства іншої держави.

Крім цього, законодавцю необхідно 
вдосконалити процедуру притягнення 
до дисциплінарної відповідальності осіб, 
які виконують функції держави, органів 
місцевого самоврядування та власників, 
управлінців і їх заступників підприємств, 
установ й організацій цільового призна-
чення держави в разі виявлення факту 
набуття громадянства (підданства) іншої 
держави чи виїзду особи на постійне місце 
проживання до іншої держави. Дисциплі-
нарна відповідальність повинна полягати 
у звільненні із займаної посади такої особи 
у максимально стислий строк. 
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Khatniuk Y., Spodynskyi O. Separate issues of legislative consolidation  
of the administrative-legal mechanism of loss (deprivation) of citizenship  
in Ukraine

The article analyzes separate legislation of Ukraine, which concerns officials of state 
authorities and local self-government bodies, regarding the presence in it of norms that 
establish the possibility of liability or the impossibility of using certain rights in case of 
citizenship of another state. The concept of discretionary powers of the state is considered, 
the norms of international legal acts that relate to citizenship issues are given. The main 
normative legal acts of the legislation of Ukraine, which regulate the issue of citizenship, 
have been determined. Detailed attention was paid to the issue of loss of citizenship. The 
essence and concept of deprivation of citizenship and the possibility of its consolidation 
at the level of legislation are considered. On the basis of European judicial practice, the 
possibility of applying the procedure of forced deprivation of citizenship is given as an 
example. The position of the advisory body of the Council of Europe on constitutional law 
- the Venice Commission on issues of termination of citizenship at the initiative of the 
state - is indicated. The experience of France regarding the settlement of the issue of loss 
(deprivation) of citizenship is considered. The procedure for the loss of Ukrainian citizenship 
by a person is defined. A detailed analysis of normative legal acts was carried out regarding 
the establishment of norms in such acts that establish responsibility for persons performing 
the functions of the state and local self-government for acquiring the citizenship of another 
state or not informing such a person of the fact of acquiring the citizenship of another 
state. The relevance of solving the issue of forced loss (deprivation) of citizenship at the 
legislative level, as well as the definition of the established administrative-legal mechanism 
of loss (deprivation) of citizenship as a complex of interrelated actions to identify and hold 
officials accountable, was noted. state authorities and local self-government bodies, persons 
authorized to perform the functions of the state and local self-government, as well as 
owners, managers and their deputies of enterprises, institutions and organizations targeted 
by the state, for acquiring the citizenship of another state and not informing such a person 
who is a citizen of Ukraine of the fact of acquiring the citizenship of another state within the 
specified period, and the legislator is proposed to improve the procedure for bringing such 
persons to justice.

Key words: discretionary powers, acquisition of citizenship, loss of citizenship, deprivation 
of citizenship, statelessness, European legislation, national legislation, administrative-legal 
mechanism, legal responsibility.
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ПЕРСОНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Дослідження присвячено особливостям юридичної відповідальності публічних служ-
бовців, а саме – персоніфікованому підходу до визначення суб’єктного складу право-
порушень у сфері функціонування публічної служби. Проаналізовано, яку роль відіграє 
юридична відповідальність в правовій системі загалом та Україні зокрема. Досліджено 
філософсько-правовий, поведінковий та нормативно-правовий контексти юридичної 
відповідальності публічних службовців. З’ясовано, що юридична відповідальність є еле-
ментом механізму захисту прав людини і громадянин та одним із інструментів гаран-
тування дотримання правопорядку у державі та суспільстві, наведено аргументи на 
підтвердження даної гіпотези. 

Охарактеризовано відповідальність публічних службовців як окремий інститут в сис-
темі правових відносин, з’ясовано особливості відповідальності публічних службовців 
у тісному зв’язку з нормами адміністративного права. Опосередковано проаналізовано 
нормативно-правове забезпечення запропонованої тематики у розрізі цивільно-право-
вих, кримінально-правових та норм, що регулюють дисциплінарну відповідальність спе-
ціальних суб’єктів – публічних службовців.

Встановлено, що формулювання положень чинного законодавства не дозволяють 
чітко визначити суб’єкт відповідальності, якщо до складу такого суб’єкта входить пред-
ставник публічної служби. Однією з причин такого недосконалого регулювання є від-
сутність єдності у підході до визначення поняття «публічна служба», яке на сьогодні 
передбачається законодавцем як перелік видів діяльності, а не як ознаки, яким повинна 
відповідати така діяльність.

Окрему увагу приділено висвітленню існуючих недоліків чинного законодавства 
стосовно механізму реалізації притягнення винної особи до відповідальності, піддано 
критиці поточне регулювання, передбачене Законом України «Про державну службу», 
з’ясовано, що передбаченого даним законом механізму недостатньо для повноцінної 
реалізації інституту персональної відповідальності публічних службовців. Зроблено 
висновок про недостатній рівень практичної реалізації передбаченого механізму персо-
нальної відповідальності.

Ключові слова: відповідальність, публічна служба, публічний службовець, персо-
нальна відповідальність, права людини.

Актуальність обраної тематики. 
Соціально-економічний, демократичний 
та європорієнтований розвиток України 
є неможливим без реалізації основопо-
ложних ідей та стандартів, які закріплені 
на рівні не лише Основного Закону, а й 
на рівні світових стандартів. На шляху 
до входження України до Європейського 
Співтовариства важливим є з’ясування, 
яким чином зберегти баланс публічних та 

приватних інтересів у суспільстві. Одним із 
ключових аспектів, що дозволяють знайти 
відповідь на поставлене питання, є з’ясу-
вання природи відповідальності окремої 
специфічної категорії осіб – державних 
службовців.

Рекомендація № R (84) 15 Комітету 
Міністрів Ради Європи державам-членам 
«Про публічно-правову відповідальність 
за спричинену шкоду» передбачає можли-
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вість застосування заходів  юридичної від-
повідальності до органу публічної влади, у 
тому числі як будь-якого публічно-право-
вого суб’єкта будь-якого виду чи рівня… 
та будь-якої приватної особи при здійс-
ненні нею прерогатив офіційної влади» 
[1]. Вітчизняне ж законодавство містить 
ряд положень, які не в повній мірі дають 
підстави визначити, хто саме і, головне, за 
що відповідатиме при порушенні публіч-
ними службовцями правових приписів.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Дослідженню питання 
юридичної відповідальності приді-
ляло значна кількість вчених-правни-
ків таких, як К.В. Басін, М.В. Вітрук, 
А.Б. Венгеров, О.О. Дудоров, Ж.І. Овсепян, 
Н.М. Оніщенко, Д.А. Ліпінський, М.Д. Шин-
дяпина, О.Ф. Черданцев, О.М. Костенко, 
О.П. Чирков, Л.В. Багрій-Шахматов, 
О.М. Балинська, Ю.В. Баулін, В.В. Ста-
ніне, P.В. Вереша, І.А. Сердюк, М.Й. Кор-
жанський, Л.І. Калєніченко, І.В. Касниць-
кий, В.О. Меркулова, В.О. Навроцький, 
М.І. Панов, Б.Г. Розовський, І.Я. Соловій, 
В.В. Середюк, В.Я. Тацій, М.І. Хавронюк, 
Є.Ю. Подорожній та багато інших. Питання 
відповідальності публічних службовців 
висвітлено у працях вчених В. Авер’янова, 
Н. Батанова, В. Баштанник, Н. Берези, 
М. Бойко, Ю. Битяка, І. Голосніченко, 
С. Дубенко, І. Мегедіна, В. Скорикова, 
С. Серьогіна та інших.

Проте, незважаючи на зазначене, 
недостатньо розкритим є питання саме 
персональної відповідальності публічних 
службовців.

Мета статті полягає у з’ясуванні 
основних проблем реалізації інституту 
персональної відповідальності публічних 
службовців в контексті дотримання прав 
особи.

Наукова новизна публікації полягає 
у дослідженні ключових аспектів персоні-
фікації відповідальності публічних служ-
бовців та акцентуванні уваги на тих змінах, 
що повинні бути застосовані та усвідом-
лені учасниками даної сфери суспільних 
відноси. Окрему увагу приділено також 
визначенні теоретичного спрямування 
вдосконалення поточного стану норма-
тивно-правового регулювання обраної 
тематики. 

Методи дослідження. Під час напи-
сання дослідження використано наступні 
методи: синтезу, аналізу, індуктивний 
метод, узагальнення, діалектичний метод. 
Використання перелічених методів робить 
можливим розкриття досліджуваних 
питань та комплексно підійти до виокрем-
лення перспектив розвитку. 

Виклад основного матеріалу. 
Невиконання покладених на публічних 
службовців обов’язків тягне за собою 
притягнення винних осіб до відповідаль-
ності. Питання відповідальності публіч-
ної служби викликає особливий інтерес у 
суспільства, що пояснюється особливим 
характером та специфікою даного соці-
ально-правового інституту.

Конституцією України положенням 
статті 3 закріплено, що держава відпові-
дає перед людиною за свою діяльність. 
У зв’язку з цим можна вдатися до філо-
софських роздумів про природу відпові-
дальності та її розуміння і значення в дер-
жавотворчому контексті. Відповідальність 
це завжди конкретні втрати негативного 
характеру для сторони, яка порушила 
установлене правило. В розумінні дер-
жавного ладу відповідальністю є негатив-
ний наслідок, якого зазнає винний суб’єкт 
певних суспільних відносин. В даному 
випадку необхідним ще є з’ясування, хто 
забезпечує реалізацію застосування від-
повідальності, як визначити суб’єкта до 
якого негативні наслідки будуть засто-
совані та як визначити їх об’єм/розмір. 
Хибним буде стверджувати, що інститут 
відповідальності не контролюється самою 
ж державою: відповідальність, як міра, 
повинна бути чітко санкціонованою (доз-
воленою) державою, а отже, закріпле-
ною у конкретних нормативно-правових 
актах. Таким чином, існування та реалі-
зація відповідальності в демократичній, 
правовій, соціальній державі, якою є 
Україна, здійснюється шляхом передба-
чення в положеннях норм статей норма-
тивно-правових документів тих негатив-
них заходів до винних суб’єктів, про які 
ведеться мова.

Безперечно, підінститут реалізації від-
повідальності повинен бути дієвим та 
реальним до впровадження в суспіль-
но-правовий простір. Це означає, що 
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санкціонованості державою  недостатньо 
для ствердження, що інститут відповідаль-
ності функціонує та відповідає реальній 
необхідності у врегулюванні суспільних 
відносин. Окрім цього, міри відповідально-
сті повинні бути адекватною противагою 
протиправним діям, а додатково – бути 
спрямованими на відновлення поруше-
ного суспільного порядку.

З огляду на основні засади функціону-
вання держави, визначені Конституцією 
України, можна стверджувати, що відпо-
відальність є невід’ємним елементом соці-
ально-правового механізму забезпечення 
прав людини. Підтримуємо позицію, від-
повідно до якої механізм охо рони прав 
людини включає заходи з профілактики 
правопорушень для утвер дження право-
мірної поведінки особи. та заходи, що при-
зводять до відновлення порушених прав 
неправомірними діями і відповідальності 
особи, яка вчинила ці правопорушення. 

Відповідальність як елемент зазначе-
ного механізму можна охарактеризувати 
як співвідношення можливої та допустимої 
поведінки. І цьому контексті відповідаль-
ність є наслідком реалізацією суб’єктом 
права вибору, а отже – свободи. Такий 
підхід до досліджуваного явища дозво-
ляє прийти до висновків, що відповідаль-
ність з’являється і застосовується у тому 
випадку, коли вибір суб’єкта не відповідає 
обсягам допустимої поведінки, а значить, 
коли є перевищення штучно встановлених 
меж свободи. З огляду на це, можна вести 
мову про такі складові відповідальності, 
як мораль та правосвідомість. Вдалим 
для розкриття запропонованої у роботі 
проблематики, вважаємо, є психологіч-
ний підхід до розуміння відповідальності, 
як однієї із генералізуючих якостей, як 
результат інте грації всіх психічних функції 
особистості та суб’єктивного сприйняття 
нею навколишньої дійсності, емоційного 
ставлення до обов’язку (М. Савчин, І. Бех, 
М. Боришевський та ін.).

Вартим уваги є той факт, що серед 
видів відповідальності, які існують у 
сучасному світі, виділяють: суспільну, 
політичну, конституційну, кримінальну, 
адміністративну, цивільну, дисциплі-
нарну, моральну, матеріальну. Положен-
ням пункту 22 статті 92 Основного Закону 

країни визначено, що виключно законами 
України встановлюються засади цивіль-
но-правової відповідальності; діяння, які 
є злочинами, адміністративними або дис-
циплінарними правопорушеннями, та від-
повідальність за них [2]. 

Таким чином, на рівні основного закону 
держави передбачено 3 види відповідаль-
ності, крім адміністративної: кримінальна, 
цивільна та дисциплінарна.

Відповідальність як елемент відносин, 
в яких приймають участь публічні служ-
бовці, має свої особливості. Це акт обу-
мовлений специфічним статусом публічної 
служби, особливим порядком її здійснення 
та особливим характером відносин.

Публічна служба визначається законо-
давцем як діяльність  на державних полі-
тичних посадах, професійна діяльність 
суддів, прокурорів, військова служба, аль-
тернативна (невійськова) служба, дипло-
матична служба, інша державна служба, 
служба в органах влади Автономної Рес-
публіки Крим, органах місцевого самовря-
дування (положення ст. 3 Кодексу адміні-
стративного судочинства України) [5].

Дане поняття є досить широким і охо-
плює різні за своєю правовою природою 
діяльності, але не розкриває досконало 
зміст та основні риси публічної служби, 
що вважаємо, є недоліком такого законо-
давчого формулювання.

Н. Янюк зазначає, що «у світі немає 
жодної універсальної моделі, яку можна 
було б використати під час формування 
національного інституту публічної служби. 
Проте врахування досвіду зарубіжних 
країн, передовсім членів Європейського 
Союзу, дасть змогу визначити основні 
засади публічної служби в Україні і спри-
ятиме створенню відповідної законодавчої 
бази» [6, с. 162]. 

Як зазначає І. Бех, відповідальність 
передбачає визнання людиною єдиної 
ак тивної причетності до соціального і при-
родного світу, і це визнання є не стільки 
результатом оцінки особистості іншими 
людьми, скільки її власним переконан-
ням, моральним принципом, підсумком 
самоусвідомлення. Тому людина є не па-
сивним споглядачем будь-яких соціальних 
подій. Останні завжди розглядаються нею 
як учасником [7]. Погоджуємося з обґрун-



2022 р., № 3

99

тованістю даного твердження у виборі 
підходу до розуміння персоніфікації від-
повідальності. Запропонована науковцем 
позиція частково пояснює підхід персо-
нального виду відповідальності суб’єктів 
публічної служби.  

Разом з тим, у наукових колах є при-
хильники широкого підходу розуміння 
публічної служби (О. Петришин), при 
якому публічна служба розуміється як 
як державна, муніципальна служба та 
служба в недержавних організаціях (гро-
мадських організаціях, політичних партіях 
і приватних підприємствах) [8] та, відпо-
відно, вузького, за яким публічна служба 
розуміється як служба в органах місце-
вого самоврядування, державна служба 
за виключенням законодавчої та судової 
діяльності. За такого підходу політична 
діяльність також не включається до змі-
сту публічної служби, обмежуючись лише 
працівниками апаратів відповідних орга-
нів [9, с. 272] [10, с. 28]. 

У складі діяльності публічної служби 
можна виділити такі рівні: загальний, 
коли мається на увазі діяльність всього 
інституту публічної служби без розділення 
на рівні, інституції та сфери діяльності; 
публічна служба на рівні конкретного 
органу; публічна служба як діяльність 
конкретного публічного службовця.

Виходячи з цього, питання відповідаль-
ності та визначення суб’єктного складу 
кожного правопорушення залежатиме, на 
якому із вищезазначених рівнів таке пра-
вопорушення було скоєно. КАС України 
не визначає, що за конкретне порушення 
права відповідатиме конкретний службо-
вець, натомість передбачено положен-
ням ст. 4, що публічно-правовим спором 
визнається спір, у якому хоча б одна сто-
рона здійснює публічно-владні управлін-
ські функції, в тому числі на виконання 
делегованих повноважень, і спір виник у 
зв’язку із виконанням або невиконанням 
такою стороною зазначених функцій; або 
хоча б одна сторона надає адміністра-
тивні послуги на підставі законодавства, 
яке уповноважує або зобов’язує надавати 
такі послуги виключно суб’єкта владних 
повноважень, і спір виник у зв’язку із 
наданням або ненаданням такою сторо-
ною зазначених послуг; або хоча б одна 

сторона є суб’єктом виборчого процесу 
або процесу референдуму і спір виник 
у зв’язку із порушенням її прав у такому 
процесі з боку суб’єкта владних повнова-
жень або іншої особи [5]. 

Положенням ст. 64 Закону України «Про 
державну службу» визначено, що дис-
циплінарна відповідальність державного 
службовця настає за невиконання або 
неналежне виконання посадових обов’яз-
ків, визначених цим Законом та іншими 
нормативно-правовими актами у сфері 
державної служби, посадовою інструк-
цією, а також порушення правил етичної 
поведінки та інше порушення службо-
вої дисципліни [11]. Таке формулювання 
законодавця дає підстави вважати, що 
дисциплінарна відповідальність держ-
службовців має виключно персоніфікова-
ний характер, чого не скажеш про відпо-
відальність адміністративну. 

Тим же Законом України «Про державну 
службу» передбачено основи матеріаль-
ної відповідальності державних службов-
ців за нанесення фізичним та юридичним 
особам матеріальної та моральної шкоди, 
заподіяної незаконними рішеннями, діями 
чи бездіяльністю державних службовців 
під час здійснення ними своїх повнова-
жень. Зазначено, що така шкода відшко-
довується за рахунок держави, яка в свою 
чергу в особі суб’єкта призначення має 
право зворотної вимоги (регресу) у роз-
мірі та порядку, визначених законом до 
винного державного службовця.

Наявність механізму матеріальної від-
повідальності державних службовців є 
позитивним для правової держави та умов 
існування громадянського суспільства, 
проте, варто підкреслити, що передба-
чена законодавча реалізація такого від-
шкодування має ряд суттєвих недоліків, 
до яких варто віднести наступні:

 – позиція, відповідно до якої, ініціа-
тива пропозиції з відшкодування завданої 
шкоди надходить від керівника структур-
ного підрозділу, органу, а не від винної 
особи. На нашу думку, формулювання 
«пропозиція» відшкодування шкоди 
нівелює весь інститут відповідальності 
публічно-правових суб’єктів, оскільки 
недопустимим є диспозитивне регулю-
вання відносин, внаслідок реалізації яких 
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завдається шкода правам, свободам та 
 інтересам приватних осіб та державному 
ладу в цілому;

 – штучні інструменти затягування про-
цесу відшкодування (пропозиція з добро-
вільного відшкодування повинна бути 
внесена протягом трьох місяців з дня, 
коли керівник державної служби дізнався 
чи мав дізнатися про обставини, що є під-
ставою для пред’явлення вимоги, але не 
пізніше ніж через три роки з дня заподі-
яння шкоди).  Не зважаючи на такі часові 
рамки, законодавець не дає відповіді на 
питання, який порядок відшкодування 
після трьох років з дня заподіяння шкоди, 
що є абсолютною прогалиною в законо-
давстві;

 – незрозумілим залишається, яку 
роль відіграє відповідь, яку зобов’язаний 
надати службовець протягом двох тижнів 
після звернення з такою пропозицією до 
нього керівника з вимогою надати роз’яс-
нення власних дій (бездіяльності) та яким 
чином така відповідь впливає на подальшу 
реалізацію порядку відшкодування шкоди 
[4, С. 142–144].

Перелічені прогалини та недоопра-
цювання необхідно виправити, оскільки 
наявність механізму без зазначення чіт-
кого переліку дій, що необхідно вчинити, 
ставить під сумнів доречність його наявно-
сті у законодавчому забезпеченні питання 
відповідальності публічних службовців.

Положенням частини 2 статті 61 Кон-
ституції України передбачено, що відпо-
відальність носить індивідуальний харак-
тер, тобто можна зробити висновок, що 
загальною засадою відповідальності є її 
персоніфікований зміст і характер [2]. 

Що стосується адміністративно-пра-
вового регулювання відповідальності 
публічних службовців, то варто підкрес-
лити, що суб’єкти влади зобов’язані діяти і 
функціонувати лише в межах, визначених 
законом (ст. 19 Основного Закону). Це дає 
підстави зробити висновки, що будь-яке 
відступлення від положень закону вважа-
тиметься порушенням. Можна дійти до вис-
новку, що хоч суб’єктом вчинення право-
порушення може бути державний орган, 
негативних наслідків повинна зазнавати 
конкретна посадова особа, волевиявлення 
якої стало причиною порушення права.

Положення цивільного законодавства, 
зокрема статті 1173 Цивільного кодексу 
України, передбачають, що шкода від-
шкодовується державою, Автономною 
Республікою Крим або органом місцевого 
самоврядування. Сама держава як колек-
тивне утворення відшкодовуватиме з дер-
жавного бюджету, володільцем якого є 
народ, який не винен у винесенні непра-
вомірного рішення державним органом 
[12]. У даному випадку є схожою прога-
лина, яка міститься у положенні ст. 81 
Закону України «Про публічну службу», 
яка не передбачає досконалого механізму 
регресу до винної конкретної особи, тим 
самим порушуючи припис Конституції про 
індивідуалізований характер відповідаль-
ності.

Таким чином, персональна відпові-
дальність публічних службовців є питан-
ням недостатньо дослідженим та неврегу-
льованим національним законодавством. 
Чинні положення нормативно-право-
вих актів часто невдало та недосконало 
передбачають підстави для персоніфі-
кації відповідальності саме публічних 
службовців, що пов’язано із відсутністю 
єдиного підходу до визначення публічної 
служби, розмежування повноважень все-
редині самого інституту публічної служби, 
а також нехтуванням передбачення меха-
нізму реалізації закріплених правових 
норм. Вважаємо, що будь-яка відпові-
дальність, винною стороною у якій  висту-
патиме особливий суб’єкт – публічний 
службовець, повинна бути однозначно 
персоніфікованою. Особа, чиї законні 
права та інтереси порушені, повинна мати 
можливість на їх відновлення та компен-
сацію, понесених втрат, а отже такій особі 
має бути гарантоване державою право на 
звернення із ініціативою про відшкоду-
вання до конкретного публічного служ-
бовця.
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Chernyshova V. Personal liability of public servants: problems of realization
The paper is devoted to the peculiarities of the legal responsibility of public officials, 

namely, a personalized approach to determining the subject composition of offenses in the 
field of public service functioning. It is analyzed what role legal responsibility plays in the 
legal system in general and in Ukraine in particular. Philosophical-legal, behavioral and 
normative-legal contexts of legal responsibility of public servants are studied. It has been 
found that legal responsibility is an element of the mechanism of protection of human and 
citizen rights and one of the tools for guaranteeing the observance of law and order in the 
state and society, arguments are given to confirm this hypothesis.

The responsibility of public servants is characterized as a separate institution in the 
system of legal relations, the peculiarities of the responsibility of public servants in close 
connection with the norms of administrative law are clarified. Indirectly analyzed regulatory 
legal support of the proposed topic in terms of civil law, criminal law and norms regulating 
the disciplinary responsibility of special subjects - public servants. 

It was established that the wording of the provisions of the current legislation does not 
allow to clearly define the subject of responsibility, if such a subject includes a representative 
of the public service. One of the reasons for such imperfect regulation is the lack of unity 
in the approach to the definition of the concept of «public service», which is currently 
envisaged by the legislator as a list of types of activities, and not as characteristics that such 
activities must meet.

Particular attention is paid to highlighting the existing shortcomings of the current 
legislation regarding the implementation mechanism of bringing the guilty person to justice, 
the current regulation provided for by the Law of Ukraine «On Public Service» is criticized, 
it is clarified that the mechanism provided for by this law is not sufficient for the full 
implementation of the institution of personal responsibility of public servants. A conclusion 
was made about the insufficient level of practical implementation of the provided mechanism 
of personal responsibility. 

Key words: responsibility, liability, public service, public servant, personal liability, 
human rights. 
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СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ОРГАНІЗОВАНОЇ 
ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

У статті звернення до категорії «суспільна небезпечність» у зв’язку з дослідженням 
форм організованої злочинності зумовлене тим, що боротьба з цим антисоціальним яви-
щем не може бути ефективною без визначення кримінально-правових категорій, що в 
свою чергу визначає предмет доказування в ході запобігання кримінальних правопору-
шень, їх виявлення та досудове розслідування. 

Проведеним дослідженням з’ясовано, що суспільна небезпечність становить соці-
альну (матеріальну) ознаку кримінального правопорушення, яка існує об’єктивно і не 
залежить від волі законодавця чи суду. Тобто діяння криміналізуються (забороняються) 
тому, що вони суспільно небезпечні, а не стають небезпечними тоді, коли щодо них 
встановлено кримінально-правову заборону. У свою чергу, такі соціальні цінності як 
життя людини, її здоров’я, власність перебували під охороною кримінального закону 
на всіх етапах розвитку суспільства. У доктрині кримінального права переважає точку 
зору, згідно з якою суспільна небезпечність – це властивість діяння завдавати шкоду 
об’єктам, які охороняються кримінальним законом, або створювати реальну загрозу 
спричинення такої шкоди. Сам механізм агресивної поведінки утворює зв’язок і взаємо-
дію зовнішніх факторів об’єктивної дійсності та внутрішніх, психічних процесів і станів 
особи, які детермінують рішення вчинити агресивне кримінальне протиправне діяння та 
контролювати його вчинення

Встановлено, що незважаючи на відсутність в юридичній літературі єдності поглядів 
на поняття і правове значення категорії «суспільна небезпечність організованої злочин-
ності», дисертант пропонує її визначити як комплекс додаткових шкідливих наслідків 
для громадянина, суспільства, держави, який проявляється в одночасному заподіянні 
шкоди різним групам суспільних відносин, шляхом вчинення небезпечних криміналь-
них протиправних діянь і виникненням на цій основі нових видів протиправного «про-
мислу». Зроблено висновки, що: суспільна небезпечність притаманна всій злочинності, 
як соціально-масовому явищу; організована злочинність у всіх формах її прояву, в тому 
числі і озброєних, являють собою частину всієї злочинності і вже тому – явище сус-
пільно небезпечне; організовані форми злочинності створюють комплекс додаткових 
шкідливих наслідків, і цим зумовлений високий ступінь її суспільної небезпечності.

Ключові слова: організована злочинність, злочинна організація, злочин, організо-
вана група, кримінальна відповідальність, запобігання.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Конституція України є гарантом того, 
що людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканість і безпека є найви-

щою соціальною цінністю (ст. 3), а також 
того, що кожен має право володіти, кори-
стуватися та розпоряджатися своєю влас-
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ністю і ніхто не може бути позбавлений 
цього права, оскільки воно є непоруш-
ним (ст. 41) [1]. При цьому гарантована 
Основним законом охорона власності та 
прав і свобод особи, їх захист від кримі-
нальних протиправних посягань є однією з 
найважливіших правоохоронних функцій 
нашої держави, що підтверджено Страте-
гією боротьби з організованою злочинні-
стю (2020), яка наголосила на формуванні 
державної політики у цій сфері шляхом 
запровадження міжнародних стандартів 
та побудові ефективної системи боротьби 
з організованою кримінальною проти-
правністю в країні [2].

Водночас, статистичні дані засвідчу-
ють, що у 2014–2015 рр. кількість вияв-
лених правоохоронцями України органі-
зованих груп та злочинних організацій 
скоротилася з 185 до 135 (–27,0%), а 
в наступні роки зросла до 377, тобто у 
2,8 раза порівняно з показником 2015 р. 
Особливо інтенсивне збільшення цього 
показника спостерігалося у 2019 р. 
(+54,5%), 2020 р. (+37,1%) та 2021 р. 
(+28,7  %). Серед всіх виявлених злочин-
них угруповань абсолютну більшість (у 
середньому 96,6%). З 2015 по 2022 рр. 
було виявлено 97 злочинних організацій, 
у тому числі 2015–2016 рр. – від 1 до 4, 
у 2017 р. – 5, у 2018 р. – 12 і у 2019 р. – 
16, у 2020 р. – 21, у 2021 р. –28. Слід від-
мітити, що відбулося не тільки зростання 
кількісних показників роботи щодо вияв-
лення організованих груп та злочинних 
організацій, а й певне покращення її якіс-
них параметрів, що проявилося в активі-
зації зусиль по встановленню найбільш 
небезпечних їх видів [3; 4].

Небезпечність цього кримінально-соці-
ального явища не завжди реально оціню-
ється навіть тими, хто призначений з ним 
боротися. Небезпечність, як уявляється, 
повинна вимірюватися не тільки кількістю 
вбивств, розбійних чи бандитських напа-
дів, хоча це один з важливих факторів 
небезпеки для суспільства, а перш за все, 
погрозами, які йдуть від організованої 
злочинності в цілому, і озброєних форм її 
прояву зокрема.

Остання обставина і визначає боротьбу 
з нею одним із пріоритетних напрямків 
правоохоронної діяльності. Це поясню-

ється не тільки значною матеріальною 
шкодою, вбивствами громадян, посяган-
ням на їх життя, здоров’я, майно, але і 
більш широким колом факторів, зокрема: 
формування і розповсюдження в суспіль-
стві орієнтацій на аморальність і вседоз-
воленість; моральної розпусти десятків 
і сотень тисяч членів суспільства; еска-
лація жорстокості і насилля, яка, в свою 
чергу, веде до духовного зубожіння нації, 
особливо впливаючи на молодь, вста-
новлюючи стереотип «красивого» життя 
без відповідальності перед суспільством, 
культивуючи насильство, анархію, нар-
команію; підрив авторитету держави та її 
органів перед населенням, у зв’язку з так 
званим «безсиллям» у боротьбі з органі-
зованою злочинністю [5, с. 7].

Суспільна небезпечність, як ознака 
злочину, відіграє ключову роль при вста-
новленні кримінальної відповідальності за 
вчинене діяння (криміналізація), визна-
ченні виду і розміру покарання за вчине-
ний злочин (пеналізація), відмежуванні 
діянь від незлочинних правопорушень, 
класифікації злочинів у Загальній частині 
та систематизації злочинів в Особли-
вій частині КК України. Будучи складним 
юридичним явищем, суспільна небезпеч-
ність є основною матеріальною ознакою 
злочину, що відбиває його зовнішній 
вираз. Суспільна небезпечність означає, 
що діяння заподіює шкоду охоронюваним 
кримінальним законом суспільним від-
носинам або створює загрозу заподіяння 
такої шкоди. У такому її баченні суспільна 
небезпечність злочинів завжди має нега-
тивне значення щодо діяння, яке посягає 
на інтереси особи, суспільства й держави, 
оскільки вона порушує правові наста-
нови, що регулюють суспільну діяльність 
у цілому, та вносить дисбаланс у суспільні 
відносини.

В науці триває дискусія щодо сутності 
суспільної небезпечності. Приміром на 
думку Т. В. Колеснікової проявами сус-
пільної небезпечності є «зміни в соці-
альній сфері, що підлягають нормативній 
фіксації» [6, с. 540]. Л. М. Кривоченко 
пов’язує основну властивість суспільної 
небезпечності діяння з його здатністю або 
заподіювати шкоду відносинам, що охо-
роняються кримінальним законом, або 
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містити у собі реальну можливість заподі-
яння такої шкоди [7, с. 77]. Така характе-
ристика суспільної небезпечності є дещо 
спірною в частині визначення об’єкта кри-
мінально-правової охорони, але в іншому 
відображає, на нашу думку, соціальну 
зумовленість криміналізації. Разом з тим 
вважаємо, що якнайкраще сутність сус-
пільної небезпечності прослідковується 
в нормах законодавства. В ч. 2 ст. 11 
Кримінального кодексу (КК) України зло-
чинність діяння пов’язана із заподіянням 
істотної шкоди фізичній чи юридичній 
особі, суспільству або державі, навколо 
чого і треба будувати аналіз суспільної 
небезпечності самоправства.

Суспільна небезпечність, як небезпід-
ставно підкреслюють Ю. В. Александров і 
В. А. Клименко, «є об’єктивним критерієм 
визнання діяння злочином, вона не зале-
жить від відповідної оцінки її законодав-
цем. Саме суспільна небезпечність є під-
ставою для криміналізації діяння, а при 
призначенні покарання – для індивідуалі-
зації його» [8, с. 45]. Зауважимо, що при 
цьому не повинні каратися думки й наміри 
особи, якщо вони не були матеріалізовані. 

Суспільна небезпека перебуває у пря-
мій залежності від соціальної цінності тих 
суспільних відносин, на які вона реально 
посягає. Ця залежність виражається чіт-
кою формулою: «за інших рівних умов 
суспільна небезпека діяння тим вища, чим 
важливіші і значиміші суспільні відносини, 
які вона порушила». Цінність об’єкта поси-
лює або послаблює суспільну небезпеку 
діяння в цілому. Можна стверджувати, що 
характер суспільних відносин і їх важли-
вість впливають на суспільну небезпеку 
злочину [9, с. 71]. 

Суспільна небезпечність становить 
соціальну (матеріальну) ознаку кримі-
нального правопорушення, яка існує 
об’єктивно і не залежить від волі зако-
нодавця чи суду. Тобто діяння криміналі-
зуються (забороняються) тому, що вони 
суспільно небезпечні, а не стають небез-
печними тоді, коли щодо них встановлено 
кримінально-правову заборону. Суспільна 
небезпечність це історично мінлива влас-
тивість діяння, яка залежить від уявлення 
суспільства про значущість тих чи інших 
соціальних благ. Разом із тим, такі соці-

альні цінності як життя людини, її здо-
ров’я, власність перебували під охороною 
кримінального закону на всіх етапах роз-
витку суспільства. У доктрині криміналь-
ного права переважає точку зору, згідно 
з якою суспільна небезпечність – це влас-
тивість діяння завдавати шкоду об’єктам, 
які охороняються кримінальним законом, 
або створювати реальну загрозу спричи-
нення такої шкоди [10, с. 43-44].

Показниками (критеріями) суспільної 
небезпечності кримінальних правопору-
шень є характер та ступінь [11, с. 70–71]. 
Характер суспільної небезпечності – це 
якісний показник, що визначається пере-
дусім групою суспільних відносин, на які 
посягає злочин, а також зіставленням у 
межах одного й того самого об’єкта окре-
мих складів злочину (саме за характером 
суспільної небезпечності злочинів побу-
дована Особлива частина КК України) 
[12, с. 66]. Ступінь суспільної небезпеч-
ності – це кількісний показник, що відби-
вається в ступені тяжкості шкоди, способі, 
місці, часі вчинення злочину, ступені вини, 
мотивах і меті, усіх інших об’єктивних і 
суб’єктивних ознаках злочину [13, с. 51; 
14, с. 34; 15, с. 57]. 

Тому приєднуємось до позиції вчених, 
які характеризують суспільну небезпеч-
ність за двома вимірами – характером і 
ступенем [6, с. 543; 16, с. 81]. М. Й. Кор-
жанський зазначає, що характер суспіль-
ної небезпечності становить його якість, 
що перш за все, визначається суспіль-
ною цінністю об’єкта посягання, а ступінь 
суспільної небезпечності діяння визна-
чається, головним чином, способом вчи-
нення злочину та розміром заподіяної 
шкоди [16, с. 81]. 

Враховуючи викладені поло-
ження, можна погодитися з позицією 
Р. В. Вереши, що суспільна небезпеч-
ність має суттєве кримінально-правове 
значення, оскільки вона: по-перше, є 
основним об’єктивним критерієм визнання 
діяння злочином; по-друге, дає змогу кла-
сифікувати злочини за ступенем тяжкості; 
по-третє, визначає межу між злочином та 
іншими правопорушеннями; по-четверте, 
є однією із загальних засад індивідуаліза-
ції кримінальної відповідальності та пока-
рання [17, с. 42].
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Організована злочинність в цілому і 
озброєні форми її прояву зокрема – це 
частина злочинності і, природно, відрізня-
ючись від складових її елементів – окремих 
кримінальних правопорушень, суттєво 
відрізняється і від злочинності в цілому, 
хоча і органічно пов’язана з нею через 
численні соціальні явища, які мають місце 
в суспільстві. Даному виду злочинно-
сті, групам кримінальних правопорушень 
властивий високий ступінь організації, 
озброєності і професійності, згуртованості 
і стійкості по вертикальним і горизонталь-
ним зв’язкам як всередині злочинності так 
і з суспільством і державою [18, с. 58].

З точки зору суспільної небезпечно-
сті організованої злочинності, варто роз-
ділити проблему самої небезпечності і 
кримінологічні проблеми злочинної пове-
дінки. Антисоціальна поведінка виникає 
разом з соціально обумовленою діяль-
ністю людей, суспільства, формується у 
процесі суспільної практики при усвідом-
лені індивідом своїх інтересів, які супере-
чать з інтересами суспільства. Саме він 
робить вибір на користь антисоціального, 
протигромадського задоволення потреб. 
Тому суспільно небезпечна поведінка 
(провинна, протиправна, карана і амо-
ральна) є свідома діяльність, що загрожує 
інтересам суспільства.

З точки зору кримінології суспільна 
небезпечність особи злочинця являє собою 
систему його властивостей у вигляді кримі-
ногенних інтересів і мотивації, котрі поро-
дили відповідну злочинну поведінку. Як 
правило, суспільна небезпечність носить не 
об’ємний характер, а проявляється у дея-
ких домінуючих орієнтаціях і мотиваціях, 
наприклад, корисливій або насильницькій 
тощо. Така криміногенна орієнтація особи-
стості визначає зміст її суспільної небезпеч-
ності та її злочинної поведінки. Обов’язко-
вим компонентом суспільної небезпечності 
особи злочинця є криміногенне спотво-
рення правової психології, тобто різні варі-
анти неповаги кримінального закону, а в 
подальшому підвищення ступеню суспіль-
ної небезпечності особи в залежності від 
отриманого злочинного досвіду, кваліфіка-
ції і професійності [19, с. 452].

Необхідно погодитися з думкою 
О. М. Бандурки та А. Ф. Зелінського, які 

вважають термін «агресія» значно шир-
шим порівняно з терміном «насильство» 
[20, с. 27]. Вважаємо, що причин для 
такого висновку декілька. По-перше, 
насильство застосовують один до одного 
тільки люди і дуже часто – без будь-якої 
потреби, на відміну від тварин, які про-
являють агресивність як засіб існування 
і захисту. По-друге, тільки люди наділені 
свідомістю – вищою формою психічного 
відображення дійсності, яка діє за допо-
могою двох сигнальних систем – через 
почуття, враження, уяву, а також слова. 
Тому люди можуть завдати шкоду один 
одному, не застосовуючи насильства, а 
одними лише словами, навіть без погроз, 
наприклад, образою, наклепом, неправ-
дивим повідомленням про небезпеку. 
По-третє, говорячи про людську агре-
сивність, в першу чергу мається на увазі 
насильство. Насильство – це найбільш 
гострий та небезпечний вид агресивної 
поведінки. 

Тому, на нашу думку, агресію слід 
визначати як фізичну або вербальну 
поведінку людини, спрямовану на пошко-
дження або зруйнування. У випадку, якщо 
агресія виявляється в найбільш екстре-
мальній і соціально неприпустимій формі, 
вона переростає у насильство.

Агресія, яка знаходить свій прояв у 
кримінальних правопорушеннях насиль-
ницької спрямованості (кримінальна агре-
сія), має характер: 

– дії деструктивного характеру, засобу 
заподіяння правомірного насильства – 
агресія є проявом агресивності як природ-
ної властивості людини;

– дії деструктивного характеру, засобу 
заподіяння протиправного насильства – 
агресія є проявом агресивності як індиві-
дуально-особистісної риси, що включає в 
себе: жорстокість, ворожість, запальність, 
дратівливість тощо [21, с. 127–128].

Агресія як дія деструктивного харак-
теру, засіб заподіяння як правомірного 
так і протиправного насильства слугує 
задля досягнення певної мети, реалізації 
мотиваційної сфери.

Індивідуальний розвиток особистості, 
формування її неповторного духовного 
образу відбувається в результаті взаємо-
дії генетичної і соціальної програм. Соці-
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альна програма під впливом виховання 
в безпосередній взаємодії з генетичною 
програмою тією чи іншою мірою засвою-
ється індивідом, поступово стаючи вну-
трішнім змістом особистості. При цьому 
взаємовплив і інтеграція складових агре-
сії простежується протягом всього онто-
генезу. Але слід зазначити, що агресія 
виступає проявом десоціалізації особи на 
свідомому або підсвідомому рівні тільки у 
випадку її негативного – кримінального 
прояву. 

Підсумовуючи, можна зробити висно-
вок, що механізм агресивної поведінки 
утворює зв’язок і взаємодію зовнішніх 
факторів об’єктивної дійсності та внутріш-
ніх, психічних процесів і станів особи, які 
детермінують рішення вчинити агресивне 
кримінальне протиправне діяння та кон-
тролювати його вчинення. 

Механізм агресивної поведінки являє 
собою динамічне явище, визначене взає-
модією складових його елементів. Тобто, 
до вчинення агресивного акту особа при-
ходить, як уже зазначалось, внаслідок 
пропускання через себе впливів зовніш-
нього середовища на основі наявної в неї 
соціальної і генетичної інформації, форму-
вання ставлення до діяльності. Елементи 
механізму агресивної поведінки - це пси-
хічні процеси, стани, фактори зовніш-
нього середовища, що розглядаються не 
в статиці, а в динаміці і не ізольовано, а у 
взаємодії один з одним, детермінуючими 
цю поведінку.

Сьогодні, досить складно дати пра-
вове визначення тим якісним і кількісним 
змінам, що мають місце в структурі кри-
мінальних формувань. Ні наука, ні прак-
тика зараз не мають в своєму розпоря-
дженні даних про ознаки, які дозволили б 
досить складне соціальне явище, як орга-
нізована злочинність в цілому і озброєні 
форми її прояву зокрема, відобразити в 
кримінальному законі, тобто криміналізу-
вати його. Якщо це зробити неможливо, 
то для боротьби з організованою злочин-
ністю на сучасному етапі цілком достатньо 
сформулювати більш чіткі розмежування 
між вчинками, здійсненими групою осіб 
за попередньою змовою із застосуван-
ням зброї і озброєною організованою гру-
пою. Характеристику озброєної організо-

ваної групи, яка має складну структуру, 
своєрідну ієрархію, вплив у криміналь-
ному світі, професіоналізм, спеціалізацію, 
можна буде детально описати, використо-
вуючи усталені в кримінології терміни для 
характеристики форм організованої зло-
чинності, і в підозрі (обвинуваченні) і в 
судовому вироку.

Ступінь суспільної небезпечності 
озброєних форм організованої злочинно-
сті підвищується в залежності від кваліфі-
каційних ознак. Іншими словами, катего-
рія «суспільна небезпечність» може бути 
охарактеризована не тільки «універсаль-
ною» ознакою спричинення шкоди (шкід-
ливість), але і багатьма іншими ознаками, 
які містяться в нормах кримінальних зако-
нів. Це об’єктивні ознаки: спосіб вчинення 
кримінального правопорушення; повтор-
ність; наявність групи; особливості жертв; 
місце; час; умови вчинення протиправ-
ного діяння. Суб’єктивні ознаки: вина, 
мотив, мета. Ознаки суб’єкта: службовий 
стан, рецидивність, тощо. Найбільшими 
відмінностями відрізняються ознаки без-
посередніх об’єктів кримінальних право-
порушень: проти життя і здоров’я, проти 
майна, проти громадської безпеки і управ-
ління. Кожна група суспільних відносин, 
на яку посягають кримінальні правопору-
шення й спричиняють шкоду, включена в 
систему життєвої діяльності суспільства, 
функціонування його систем: управлін-
ських, економічних, систем забезпечення, 
в тому числі правоохоронної. Будь-яка з 
них зазнає при цьому деформації в тій чи 
іншій мірі. Очевидно, що ступінь дефор-
мації росте, якщо злочинний вплив носить 
збройний, організований, в значній мірі 
скоординований характер.

Інтенсивний розвиток сучасної зло-
чинності в цілому, перш за все характе-
ризується проявою нетрадиційних форм 
протиправної поведінки, розширенням 
кримінального контролю за нетрудовими 
доходами, вчиненням найбільш небезпеч-
них злочинів, що викликають широкий 
громадський резонанс. Тому визначення 
суспільної небезпечності організованої 
злочинності та різноманітних форм її про-
яву, потребує корекції з урахуванням нових 
соціально-політичних реалій і законодав-
чих рішень. Суттєві корективи, у визна-
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чення суспільної небезпечності, організо-
ваної злочинності і різноманітних форм її 
прояву, в тому числі і озброєних, повинні 
бути внесені виходячи із суті і змісту поло-
жень Стратегії національної безпеки [22].

Таким чином, з урахуванням наведених 
вище міркувань можна зробити такі висно-
вки: а) суспільна небезпечність прита-
манна всій злочинності, як соціально-масо-
вому явищу; б) організована злочинність у 
всіх формах її прояву, в тому числі і озбро-
єних, являють собою частину всієї злочин-
ності і вже тому – явище суспільно небез-
печне; в) організовані форми злочинності 
створюють комплекс додаткових шкідли-
вих наслідків, і цим зумовлений високий 
ступінь її суспільної небезпечності.

Тому суспільна небезпечність орга-
нізованої злочинності – це комплекс 
додаткових шкідливих наслідків для 
громадянина, суспільства і держави, 
який проявляється в одночасному запо-
діянні шкоди різним групам суспільних 
відносин, шляхом вчинення небезпеч-
них кримінальних протиправних діянь і 
виникненням на цій основі нових видів 
протиправного «промислу».
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Yepryntsev P. Social danger of organized crime in Ukraine
In the article, the appeal to the category «social danger» in connection with the study of 

forms of organized crime is due to the fact that the fight against this anti-social phenomenon 
cannot be effective without the definition of criminal law categories, which in turn determines 
the subject of proof in the course of preventing criminal offenses , their identification and 
pretrial investigation.

The conducted research revealed that public danger is a social (material) feature of a 
criminal offense that exists objectively and does not depend on the will of the legislator or 
the court. That is, actions are criminalized (prohibited) because they are socially dangerous, 
and they do not become dangerous when a criminal law prohibition is established in relation 
to them. In turn, such social values as human life, health, and property were protected by 
the criminal law at all stages of society’s development. In the doctrine of criminal law, the 
prevailing point of view is that public danger is the property of an act to cause damage to 
objects protected by criminal law, or to create a real threat of causing such damage. The very 
mechanism of aggressive behavior forms a connection and interaction of external factors of 
objective reality and internal, mental processes and states of a person, which determine the 
decision to commit an aggressive criminal illegal act and control its commission

It has been established that despite the lack of unity of views on the concept and legal 
meaning of the category «social danger of organized crime» in the legal literature, the 
dissertation proposes to define it as a set of additional harmful consequences for the citizen, 
society, state, which is manifested in the simultaneous damage to various groups of social 
relations , by committing dangerous criminal illegal acts and the emergence of new types of 
illegal «industry» on this basis. It was concluded that: social danger is inherent in all crime as 
a social and mass phenomenon; organized crime in all forms of its manifestation, including 
armed crime, is a part of all crime and is therefore a socially dangerous phenomenon; 
organized forms of crime create a complex of additional harmful consequences, and this 
determines the high degree of its social danger.

Key words: organized crime, criminal organization, crime, organized group, criminal 
responsibility, prevention.
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ПОРУШЕННЯ РІВНОПРАВНОСТІ ГРОМАДЯН ЗАЛЕЖНО 
ВІД ЇХ РЕЛІГІЙНИХ ПЕРЕКОНАНЬ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У науковій статті проведено кримінально-правове дослідження  забезпечення сво-
боди віросповідання в Україні. Зроблено висновок, що вказане право є фундаменталь-
ним і повинно забезпечуватись на належному рівні усіма державами цивілізованого 
світу. Об’єктом дослідження є гарантоване Конституцією України право особи на сво-
боду віросповідання.

В результаті проведеного дослідження виявлено окремі прогалини та переваги 
вітчизняного законодавства у частині кримінально-правового забезпечення права на 
свободу віросповідання, встановлено, що сучасне кримінальне право України в цілому 
відповідає міжнародним стандартам захисту конституційного права громадян на сво-
боду віросповідання, однак є окремі вади у частині однозначного розуміння елементів 
складів злочинів, що посягають на свободу віросповідання. Це викликає труднощі у 
застосуванні права. Зокрема, йдеться про значну кількість оціночних ознак складів зло-
чинів, що потребують роз’яснення та не можуть бути чітко визначені методом букваль-
ного тлумачення кримінального закону.

Автор вказує, що чинна редакція ст. 161 КК України суперечить правилам юридич-
ної техніки та правової визначеності, оскільки містить не роз’яснені законодавцем спе-
цифічні оціночні категорії. Вирішити цю проблему можна шляхом вказівки переліку 
конкретних проявів злочинної поведінки з врахуванням специфіки суб’єктивної сто-
рони. Окрім того, слід визначити і закріпити у спеціальному законі поняття «релігійні 
почуття», «образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями», 
«релігійні переконання», «релігійна ворожнеча», «релігійна ненависть», беручи до 
уваги систему життєвих цінностей, котрими людина керується в зв’язку з належністю 
до того чи іншого релігійного вчення.

Ключові слова: свобода віросповідання, дискримінація, кримінальна відповідаль-
ність, релігійна ворожнеча, образа почуттів громадян у зв’язку з їх релігійними переко-
наннями.

Постановка проблеми. Свобода 
віросповідання – фундаментальне право 
людини, гарантоване Конституцією Укра-
їни, визначене міжнародними актами та є 
складовою статусу людини. Безсумнівно, 
релігія є для кожного, хто її сповідує, 
одним із основних елементів його світо-
сприйняття [1]. Від можливості реалізації 
права на свободу віросповідання в бага-
тьох випадках залежить благополуччя 
конкретної людини, а також держави і 
суспільства в цілому. Ставлення до релі-
гії зумовлює ставлення людини до інших 

цінностей, людей, держави і суспільства, 
зумовлює його поведінку. Зловживання 
свободою віросповідання є порушенням 
цього права, що нерідко призводить до 
значних негативних наслідків.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проаналізувавши останні 
дослідження в цій царині, можемо конста-
тувати, що ця проблема користується ува-
гою дослідників. До того ж, фокус уваги 
зосереджений не тільки на визначенні 
ключових понять аналізованого  консти-
туційного права, але й на  механізмах та 
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способах його правового забезпечення, 
в тому числі й засобами криміналь-
но-правового впливу. Так, зокрема, ці 
питання висвітлювали Ю.В. Александров, 
О.А. Альонкін, О. В. Білаш, І.М. Компанієць, 
Н.М. Кропачев, Є. В. Лащук, С.Я. Лихова, 
В.М. Малишко, К. Марисюк, В. І. Маркін, 
M.В. Палій, В. М. Панькевич, Ю.Ю. Фисун, 
І. Г. Швидченко, Л.В. Ярмол та інші.

Метою наукової статті є аналіз кримі-
нального законодавства у частині забез-
печення свободи віросповідання кримі-
нально-правовими засобами, виявлення 
специфічних проявів такого забезпечення

Виклад основного матеріалу. КК 
України містить ряд норм, що забезпечу-
ють кримінально-правовий захист сво-
боди віросповідання. Так, можна виділити 
три рівні кримінально-правового регулю-
вання суспільних відносин у сфері забез-
печення свободи віросповідання:

1. Загальний рівень. Відповідно до п. 3 
ст. 67 КК України, вчинення злочину на 
ґрунті релігійної ворожнечі чи розбрату 
є обставиною, що обтяжую покарання. 
Загальне положення кримінального 
закону розповсюджується на всі склади 
злочинів, що містяться в Особливій частині 
КК. Таким чином, вчинення будь-якого 
злочину з мотивів релігійної ворожнечі 
чи розбрату буде враховуватись судом як 
обставина, що обтяжує покарання. 

2. Кваліфікований рівень. У окремих 
статтях Особливої частини КК України 
містяться норми, що встановлюють під-
вищену кримінальну відповідальність за 
вчинення злочину на ґрунті релігійної 
нетерпимості. Так, кваліфікованим скла-
дом посягання на територіальну ціліс-
ність і недоторканість України, є умисні 
дії, вчинені з метою зміни меж території 
або державного кордону України на пору-
шення порядку, встановленого Конститу-
цією України, а також публічні заклики чи 
розповсюдження матеріалів із закликами 
до вчинення таких дій, що поєднані з роз-
палюванням релігійної ворожнечі (ч. 2 
ст. 110 КК України).

Кваліфікованими стають злочини проти 
життя та здоров’я особи, вчинені з моти-
вів релігійної нетерпимості – умисне вбив-
ство (п. 14 ч. 2 ст. 115 КК); умисне тяжке 
тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 121 КК); 

умисне середньої тяжкості тілесне ушко-
дження (ч. 2 ст. 122 КК України); умисне 
завдання удару, побоїв або вчинення 
інших насильницьких дій, які завдали 
фізичного болю і не спричинили тілес-
них ушкоджень (ч. 2 ст. 126 КК України); 
катування, (ч. 2 ст. 127 КК); погроза 
вбивством, якщо були реальні підстави 
побоюватися здійснення цієї погрози (ч. 2 
ст. 129 КК).

3. Спеціальний рівень. КК України 
передбачає ряд злочинів, що є спеціаль-
ними складами у сфері забезпечення сво-
боди віросповідання. До них належать:

Порушення рівноправності грома-
дян залежно від їх расової, національної 
належності, релігійних переконань, інва-
лідності та за іншими ознаками (ст. 161 КК 
України).

Пошкодження релігійних споруд чи 
культових будинків (ст. 178 КК України).

Незаконне утримування, осквернення 
або знищення релігійних святинь (ст. 179 
КК України).

Перешкоджання здійсненню релігій-
ного обряду (ст. 180 КК України).

Посягання на здоров’я людей під при-
водом проповідування релігійних віро-
вчень чи виконання релігійних обрядів 
(ст. 181 КК України).

Ввезення, виготовлення або розповсю-
дження творів, що пропагують релігійну 
нетерпимість та дискримінацію (ст. 300 КК 
України).

Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене 
з метою повного або часткового знищення 
будь-якої національної, етнічної, расової 
чи релігійної групи шляхом позбавлення 
життя членів такої групи чи заподіяння 
їм тяжких тілесних ушкоджень, ство-
рення для групи життєвих умов, розра-
хованих на повне чи часткове її фізичне 
знищення, скорочення дітонародження 
чи запобігання йому в такій групі або 
шляхом насильницької передачі дітей з 
однієї групи в іншу (ст. 442 КК України) 
[2, с. 140–141].

Найбільш розповсюдженим в Україні з 
точки зору практичного застосування є 
кримінальне правопорушення, передба-
чене ст. 161 КК України, що встановлює 
відповідальність за умисні дії, спрямовані 
на розпалювання національної, расо-
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вої чи релігійної ворожнечі та ненави-
сті, на приниження національної честі та 
гідності, або образа почуттів громадян у 
зв’язку з їхніми релігійними переконан-
нями, а також пряме чи непряме обме-
ження прав або встановлення прямих чи 
непрямих привілеїв громадян за ознаками 
раси, кольору шкіри, політичних, релігій-
них та інших переконань, статі, інвалідно-
сті, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками. В межах 
окресленої теми зупинимось лише на тих 
ознаках складу кримінального правопору-
шення, що посягають на свободу віроспо-
відання:

 – розпалювання релігійної ворожнечі 
чи ненависті;

 – образа почуттів громадян у зв’язку з 
їхніми релігійними переконаннями;

 – пряме чи непряме обмеження прав 
або встановлення прямих чи непря-
мих привілеїв громадян за ознаками  
релігійних.

Уточнення та детального тлумачення 
потребує термінологічний зворот «образа 
почуттів громадян у зв’язку з їхніми релі-
гійними переконаннями», оскільки містить 
оціночні поняття. Ст. 161 КК та Закон 
України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» від 23 квітня 1991 року [3] не 
надає роз’яснення та тлумачення вказа-
ного термінологічного звороту. Немає на 
сьогодні й сталої судової практики, яка 
допомогла б вирішити дане питання.

Релігійними слід вважати почуття благо-
говійного ставлення особи до того, що від-
повідно до  релігійних переконань особи 
є для неї святинею, наприклад, релігійні 
переконання, догмати релігії, особисто-
сті на діяння святих, а також священні 
образи та тексти, інші предмети релігій-
ного вшанування (паломництва). Проте 
слід відзначити, що спектр почуттів вірую-
чих може бути досить різноманітним. Так, 
для представників однієї конфесії певна 
поведінка у місцях проведення релігій-
ного культу є прийнятним, а представни-
ками інших конфесій вона оцінюється як 
образа святині. Такі колізії можуть вини-
кати навіть з догматичних постулатів різ-
номанітних конфесій. Вбачається, що кон-
струювання такого досить «ненадійного» 

механізму кримінально-правового захисту 
свободи віросповідання з врахуванням 
почуттів однієї конфесії та нівелюванням 
іншої – досить небезпечно. 

Об’єктом кримінально-правової охо-
рони виступають почуття громадян у 
зв’язку з їхніми релігійними переконан-
нями. Тобто, потерпілою від цього кри-
мінального правопорушення може бути 
тільки особа, що має релігійні переко-
нання незалежно від того, яку саме релі-
гію сповідує. Це уточнення потребує від-
повідного процесуального доказування, 
оскільки слід встановити, що потерпілий 
дійсно сповідує певну релігію. Очевидно, 
що формальний підхід до питання дове-
дення факту заподіяння шкоди потер-
пілому у виді образи релігійних почуттів 
тільки на підставі показань самого потер-
пілого, неприпустимо, оскільки для вста-
новлення цієї обставини слід довести, 
що потерпілий дійсно є віруючим, тобто 
дотримується релігійних норм, а також 
факт сильного душевного переживання з 
приводу того, що система його поглядів, 
переконань, цінностей зазнала знущання 
через цинічні дії суб’єкта злочину.

Однак поза увагою законодавця зали-
шаються почуття осіб, що не сповідують 
жодної релігії (атеїсти) або почуття осіб, 
які переконані в неможливості пізнання 
наявності чи відсутності існування Бога 
(агностики), хоча Конституція гарантує 
рівність у правах всіх зазначених осіб.

Правова невизначеність у даному 
питанні може ускладнити процес доказу-
вання, оскільки зовсім не зрозуміло, які 
обставини повинні вказувати на наявність 
почуттів громадян, які пов’язані з релі-
гійними переконаннями, яким чином ці 
почуття можуть проявитися в межах об’єк-
тивної сторони складу цього злочину. 

Почуття, пов’язані з релігійними пере-
конаннями, можна визначити як пережи-
вання, пов’язані із системою поглядів, ідей, 
переконань, цінностей, відносин, продик-
тованих тим чи іншим релігійним вченням 
та сприяють формуванню релігійного сві-
тогляду. Очевидно, виходячи із психо-
логічного розуміння почуттів, ці пережи-
вання віруючих повинні проявлятися в 
намаганні  відстоювати релігійну систему 
поглядів, дотримуватись релігійних норм, 
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виконувати релігійні обряди, інші культові 
дійства, брати участь у проведенні релі-
гійних церемоній тощо. Релігійні почуття, 
як і будь-які інші, характеризуються стій-
кістю, глибиною, тривалістю переживань 
і цим відрізняються від емоцій, котрі не 
носять тривалого та стійкого характеру. 

Об’єктивна сторона кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 161 КК 
України, характеризується публічною дією, 
яка виражається в 1) розпалюванні релі-
гійної ворожнечі та ненависті, 2) образі 
почуттів громадян у зв’язку з їхніми релі-
гійними переконаннями, 3) прямому чи 
непрямому обмеженні прав або встанов-
лення прямих чи непрямих привілеїв гро-
мадян за ознаками релігійних переконань. 

Коли мова йде про прояви об’єктивної 
сторони кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 161 КК України, маємо 
звернути увагу на дії, від яких особа має 
утримуватись під загрозою кримінального 
покарання. Тобто повинен бути чіткий 
перелік правил, норм, принципів, догм 
релігійного змісту, порушення яких може 
викликати образу почуттів громадян в 
зв’язку з їх релігійними переконаннями. 
При наявному формулюванні ст. 161 КК 
України законодавець встановлює від-
повідальність за діяння, котрі не мають 
юридичного змісту. Для того, щоб зрозу-
міти і кваліфікувати діяння як таке, що 
ображає почуття громадянина в зв’язку 
з його релігійними переконаннями, необ-
хідно звернутися до джерел і норм релі-
гії, котрі описують вказані норми, пра-
вила здійснення тих чи інших обрядів, 
правила поведінки в місцях проведення 
релігійних церемоній тощо. Проте конфе-
сійні норми не є частиною законодавства 
і правової системи України, тому оцінка 
образи почуттів громадянина у зв’язку з 
релігійними переконаннями знаходяться 
в сфері суб’єктивної оцінки і сприйняття. 
Така ситуація суперечить принципу спра-
ведливості та законності. Вбачається, що 
кримінальне право може брати під охо-
рону тільки ті суспільні відносини, котрі 
мають юридичний зміст, мають визначені 
правові межі. Об’єкт кримінально-право-
вої охорони має бути змістовно точним і 
зрозумілим. Перш ніж вказувати на об’єкт 
кримінально-правової охорони, йому слід 

надати правовий зміст в рамках регуля-
тивних галузей права, адже кримінальний 
закон може охороняти тільки ті відносини, 
котрі вже врегульовані позитивними галу-
зями права.

Порушення права на свободу віроспо-
відання може проявлятись, наприклад, 
у певних цинічних діях з предметами 
релігійного культу (спалювання священ-
них книг, повалення поклінного хреста), 
цинічні написи, малюнки, інші зобра-
ження, образливі висловлювання, що сто-
суються релігійних переконань тощо. Слід 
підкреслити, що йдеться про публічні дії, 
тобто такі, що вчиняються в громадських 
місцях (в парках, магазині, на вулиці 
тощо), або ж інформація, розміщена на 
сайтах, в соціальних мережах, оприлюд-
нена через ЗМІ тощо, тобто інформація 
доноситься необмеженій кількості осіб.

Існує досить тонка грань між порушен-
ням права інших та вираженням своїх 
поглядів. Слід звернути увагу, що під 
ознаки даного складу злочину не підпада-
ють висловлювання власної думки, погля-
дів, суджень, навіть публічне їх вираження 
серед віруючих, що продиктовані неприй-
няттям певного релігійного вчення, але 
таке, що виражається в прийнятній формі, 
не ображає релігійні почуття інших, не 
порушує загальновизнані норми і правила 
поведінки. Досить небезпечним в цьому 
контексті є положення п. 3 ст. 37 проєкту 
Закону «Про медіа в Україні»  № 2693 
від 27.12.2019 та 2693-2 від 29.05.2020, 
у якому пропонується зазначити, що на 
території України (в тому числі суб’єктам 
у сфері медіа) забороняється поширю-
вати висловлювання, що є дискриміна-
ційними щодо окремих осіб та їх груп на 
основі етнічного походження, громадян-
ства, раси, релігії та вірувань, віку, статі, 
фізичних вад, стану здоров’я, сексуаль-
ної орієнтації або за іншою ознакою. Вже 
вкотре цей законопроєкт потрапляє до 
Верховної Ради, проте повертається на 
доопрацювання. У разі прийняття такого 
закону, жоден з нас не матиме можливість 
вільно висловити критичне ставлення до 
осіб, що мають нетрадиційну сексуальну 
орієнтацію, сповідують релігію, що базу-
ється на певних «специфічних» догмах і 
суперечить нашим власним переконан-
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ням, в тому числі релігійні організації, які 
проповідують та підтримують створення 
традиційної сім’ї, традиційні сімейні цінно-
сті. Вказане положення суперечить гаран-
тованому Конституцією праву на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх 
поглядів і переконань (ст. 32 Конституції 
України). При цьому висловлення влас-
ного релігійного переконання будь-яким 
способом не повинно ображати релігійні 
погляди іншої людини, тобто не повинно 
містити образу будь-яких релігійних пере-
конань або релігії в цілому, або ознаки 
будь-якого злочину чи погрози його вчи-
нити, а так само виключати підбурювання 
до вчинення злочину на ґрунті релігійної 
нетерпимості або ненависті. 

Суб’єктивна сторона даного криміналь-
ного правопорушення характеризується 
прямим умислом. Суб’єкт усвідомлює, 
що вчиняє публічні дії, спрямовані пору-
шення свободи віросповідання. У кри-
мінальному праві окремих зарубіжних 
країн чітко і безальтернативно визначена 
суб’єктивна сторона злочину, що посягає 
на свободу віросповідання, що дає мож-
ливість уникнути помилок правозастосу-
вання. Зокрема, підкреслюється, що вка-
зане діяння вчиняється не просто зі злим 
умислом, а й має конкретну ціль – заподі-
яти образу почуттів громадян у зв’язку з їх 
релігійними переконаннями (наприклад, 
ст. 170 Закону при кримінальне право 
Ізраїлю [4]).

Наразі в Україні на правозастосовному 
рівні визначено, що обов’язковою озна-
кою суб’єктивної сторони аналізованого 
складу кримінального правопорушеня є 
мета – розпалити релігійну ворожнечу, 
образити почуття громадян у зв’язку з 
їхніми релігійними переконаннями, обме-
жити права або встановити прямі чи 
непрямі привілеї громадян за ознаками 
релігійних переконань. Встановити мету 
досить складно, оскільки вона є фактич-
ним результатом, котрий суб’єкт злочину 
бажає досягти шляхом вчинення суспільно 
небезпечного діяння. Мета повинна прояв-
лятися в конкретних діях, спрямованих на 
її досягнення. Тому дослідники рекомен-
дують визначати мету беручи до уваги не 
тільки показання особи, але і об’єктивну 
характеристику його дій. Щодо алгоритму 

визначення мети образити почуття грома-
дян у зв’язку з їхніми релігійними пере-
конаннями, науковці пропонують оціню-
вати будь-яку дію, що вчиняється на місці 
відправлення релігійних обрядів та йде в 
розріз зі сталими та прийнятними тут пра-
вилами поведінки, якщо вона є агресив-
ною і цинічною. Поєднання змісту дії та 
місця їх вчинення однозначно вказують 
на мету.

Відсутність у законі ознак, що харак-
теризують образу почуттів спричиняють 
неточність у розуміння вказаного терміно-
логічного звороту. 

Під образою слід розуміти відкрито 
виражену, цинічну, аморальну форму спіл-
кування, що є принизливою для людини. 
В контексті образи почуттів громадян у 
зв’язку з їхніми релігійними переконан-
нями образу слід розуміти як приниження 
цінностей, ідей, системи поглядів віру-
ючої людини, що виражається в непри-
стойній формі. Наявність вказаної мети 
може бути виявлено не тільки з показань 
самого потерпілого, але і через характер 
вчинюваних діянь (цинічні, грубі дії, що 
виражають явну неповагу до поглядів та 
ідеалів віруючої людини). Мотив не впли-
ває на кваліфікацію, тому злочинні діяння 
можуть бути вчинені не тільки у зв’язку з 
відразою або несприйняттям тієї чи іншої 
релігії, тобто з мотивів релігійної нетер-
пимості, але за іншими мотивами (напри-
клад, хуліганським, мотивом расової чи 
національної нетерпимості).

Суб’єктом кримінального правопору-
шення може бути будь-яка фізична осудна 
особа, що досягла віку кримінальної від-
повідальності.

Публічне осквернення релігійної чи 
богослужбової літератури, предметів релі-
гійного поклоніння, знаків, емблем, сим-
воліки або атрибутики або їх псування чи 
знищення, вчинене з метою образи релі-
гійних почуттів віруючих громадян, також 
тягнуть відповідальність за ст. 161 КК 
України.

Підводячи підсумки, слід заначити, 
що ст. 161 КК України потребує удоско-
налення. Нечіткі законодавчі формулю-
вання спричиняють проблеми кваліфі-
кації образи почуттів громадян у зв’язку 
з їхніми релігійними переконаннями, а 
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відсутність типових підходів до відпові-
дальності представників різних конфесій 
свідчить про порушення найважливішого 
конституційного принципу рівності всіх 
перед законом.

В літературі висловлювались пропо-
зиції доповнити КК нормами про кримі-
нальну відповідальність за розголошення 
таємниці сповіді, примушування священ-
нослужителя до давання показів чи свід-
чень тощо [5, с. 34]. 

Акцентуючи увагу на тому, що диспо-
зиція ст. 161 КК України містить ряд оці-
ночних понять таких як «розпалювання … 
релігійної ворожнечі та ненависті», 
«образа почуттів громадян у зв’язку з 
їхніми релігійними переконаннями» тощо, 
окремі науковці пропонували доповнити 
ч. 1 ст. 161 КК ознакою «що спричинило 
заподіяння істотної шкоди правам, свобо-
дам та інтересам окремих людей чи грома-
дян». Як вказує В. М. Панькевич, істотна 
шкода має матеріальний і нематеріаль-
ний характер і визначається з огляду на 
усі конкретні обставини справи [6, с. 12]. 
Аргументом на користь такого нововве-
дення є намагання конкретизувати ступінь 
суспільної небезпечності вказаного зло-
чину. Проте слід вказати, що саме поняття 
«істотна шкода» теж належить до кате-
горії оціночних і тому не може  виконати 
очікувану функцію конкретизації ступеня 
суспільної небезпечності злочину, перед-
баченого ст. 161 КК України. Натомість 
перетворення складу кримінального пра-
вопорушення із формального у матеріаль-
ний ускладнить і так не просту процедуру 
доказування, спричинить запровадження 
виміру цієї шкоди, яка зазвичай носить 
нематеріальний характер. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, 
чинна редакція ст. 161 КК України супе-
речить правилам юридичної техніки та 
правової визначеності, оскільки містить 
не роз’яснені законодавцем специфічні 
оціночні категорії. Вирішити цю проблему 
можна шляхом вказівки переліку конкрет-
них проявів злочинної поведінки з враху-
ванням специфіки суб’єктивної сторони. 
Окрім того, слід визначити і закріпити у 
спеціальному законі поняття «релігійні 
почуття», «образа почуттів громадян у 
зв’язку з їхніми релігійними переконан-

нями», «релігійні переконання», «релі-
гійна ворожнеча», «релігійна ненависть», 
беручи до уваги систему життєвих ціннос-
тей, котрими людина керується в зв’язку з 
належністю до того чи іншого релігійного 
вчення. Саме почуття причетності до цієї 
конкретної релігійної культури повинно 
бути покладено в основу визначення релі-
гійного почуття. Образу почуттів громадян 
у зв’язку з їхніми релігійними переконан-
нями можна визначити як негативну оцінку 
сповідуваного ними релігійного вчення, що 
виражається у непристойній принизливій 
формі, супроводжується грубим порушен-
ням громадського порядку, виражає явну 
неповагу до загальноприйнятих правил 
поведінки та моралі, проте з дотриманням 
свободи особи на вільне вираження своїх 
поглядів і переконань. Слід підкреслити, 
що існує про органічне поєднання обох 
вказаних ознак – образи почуттів у зв’язку 
з релігійними переконаннями громадян та 
грубого порушення громадського порядку 
з мотивів явної неповаги до суспільства. 
Обов’язковим є встановлення прямого 
умислу на вчинення зазначених дій та 
спеціальної мети. 

Для цілісного та системного забезпе-
чення права на свободу віросповідання 
слід систематизувати на структурно 
виокремити спеціальні норми про кри-
мінальну відповідальність за порушення 
свободи віросповідання в окремий розділ 
Особливої частини КК України. Це дасть 
змогу виділити спільний родовий об’єкт 
вказаних посягань, встановити понятій-
ний апарат для цієї специфічної групи 
кримінальних правопорушень, гармонізу-
вати їх з міжнародними стандартами. 
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Lysko T. Violation of the equality of citizens depending on their religious beliefs: 
separate problems of criminal law regulation

A criminal legal study of the provision of freedom of religion in Ukraine is conducted in the 
scientific article. It is concluded that this right is fundamental and should be ensured at the 
proper level by all of the countries of the civilized world. The object of the study is the right 
of an individual to freedom of religion, which is guaranteed by the Constitution of Ukraine.

As a result of the conducted research, certain gaps and advantages of the domestic 
legislation in terms of criminal-legal protection of the right to freedom of religion are found. 
It is established that the modern criminal law of Ukraine meets international standards 
for the protection of the constitutional right of citizens to freedom of religion in general. 
However, there are certain flaws in terms of unambiguous understanding elements of crimes 
that violate the freedom of religion. Thus, some difficulties are caused in the application of 
the law. In particular, we are talking about a significant number of evaluative features of 
the composition of crimes, that require clarification and cannot be clearly defined with the 
method of literal interpretation of the criminal law.

The author points out that the current version of the Art. 161 of the Criminal Code of 
Ukraine contradicts the rules of legal technique and the rules of legal certainty, as it contains 
specific assessment categories, which are not explained by the legislator. This problem can 
be solved by specifying a list of specific manifestations of criminal behaviour, taking into 
account the specifics of the subjective side. In addition, the concepts of “religious feelings”, 
“offense of feelings of citizens in connection with their religious beliefs”, “religious beliefs”, 
“religious enmity”, “religious hatred” should be defined and enshrined in a special law. The 
system of vital values that a person is guided by in connection with belonging to one or 
another religious teaching should be taken into account simultinuously.

Key words: freedom of religion, discrimination, criminal liability, religious enmity, insult 
to the feelings of citizens in connection with their religious beliefs.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  
З ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ 
ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Стаття присвячена дослідженню питання застосування практики ЄСПЛ у криміналь-
них провадженнях щодо неповнолітніх, яка відповідає основним принципам здійснення 
кримінального провадження за участі неповнолітнього. Обґрунтовано, що врахування 
практики ЄСПЛ та положення міжнародно-правових актів рекомендаційного характеру 
для суддів, що здйснюють розгляд кримінального провадження щодо неповнолітніх,  
є необхідним для адаптації  адаптують судове провадження до потреб неповнолітніх, 
оскільки На сьогодні у законодавстві України відсутні уніфіковані нормативно-правові 
акти, які регулюють це питання. Незважаючи на те, що перелік і зміст стандартів щодо 
здійснення кримінального провадження відносно неповнолітньої особи не є сталим 
та у різних джерелах викладений по-різному, принцип найкращих інтересів дитини, 
закріплений у ст. 3 Конвенції про права дитини, є основоположним міжнародно-пра-
вовим стандартом для усіх відносин дитини з державними органами. Доведено, що за 
загальним правилом кримінальні провадження щодо неповнолітніх в Україні врегульо-
вані тими ж правилами та базуються на тих самих принципах, що й провадження, які 
здійснюються щодо дорослих. Однак у певних випадках деякі процедури та правила 
адаптуються до потреб неповнолітніх. Прикладами такої адаптації є положення КПК 
щодо обов’язкової участі захисника у провадженнях щодо неповнолітнього обвинуваче-
ного; обов’язок суду дослідити та врахувати умови життя та виховання неповнолітнього 
під час обрання покарання; право суду за певних умов застосувати примусові заходи 
виховного характеру замість покарання тощо. Зроблено висновок, що на сучасному 
етапі розвитку наука кримінального процесу потребує удосконалення в контексті поліп-
шення слідчої та судової практики з урахуванням практики ЄСПЛ, які слід вважати не 
тільки частиною національного кримінального процесуального законодавства, але й 
важливим  сучасним досягненням як кримінального процесу. Дотримання прав та закон-
них неповнолітніх осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні є загальною 
вимогою, яка має співставлятися з завданнями досудового розслідування таким чином, 
що обмеження конституційних прав і свобод людини в кримінальному провадженні є 
не можливим, без доведення стороною обвинувачення, визначених кримінальним про-
цесуальним законом, обставин, які виправдовують таке втручання для забезпечення 
потреб досудового розслідування.

Ключові слова: кримінальне провадження, неповнолітній, судовий контроль, юве-
нальна юстиція, ЄСПЛ.
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Вступ. Застосування кращих міжнарод-
них практик у сфері забезпечення прав 
людини, зокрема практики Європейського 
суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) набуває 
все більшого розповсюдження у вітчизня-
ному кримінальному процесі. І якщо для 
здійснення належного судового контр-
олю – звернення до прецедентних рішень 
міжнародних інституцій вже не є нова-
цією, то на рівні застосування практики 
ЄСПЛ у кримінальних провадженнях щодо 
неповнолітніх – потребує наукового дослі-
дження та обговорення.

Постановка завдання. Аналіз дослі-
джень за даним напрямом свідчить, що 
тема практики Європейського суду з прав 
людини (ЄСПЛ) в діяльності органів досу-
дового розслідування стає все більш акту-
альною. Рішення ЄСПЛ, які стосуються 
констатації порушення Україною взятих 
на себе зобов’язань, є визначальними для 
застосування практики згаданого суду 
в Україні. У переважній більшості випад-
ків виконання рішень ЄСПЛ, у яких кон-
статовано порушення Україною взятих на 
себе зобов’язань, потребує вжиття захо-
дів загального характеру.  На рівні нау-
кових публікацій питання захисту прав 
людини досліджено В.Ф.Бойком, Ю.М.
Грошевим, Н.Л.Дроздович, А.Я.Дубін-
ським, В.С. Зеленецьким, Н.І. Клименко, 
О.Ф. Коні, В.О. Коноваловою, М.В. Костиць-
ким, В.Т. Маляренком, М.М. Михєєн-
ком, М.А. Погорецьким, Б.М. Пошвою, 
М.І. Сірим, В.Ю. Шепітьком та ін.

Результати дослідження. Діяльність 
суб’єктів, які відповідно до положень КПК 
України залучені до здійснення досудо-
вого розслідування безпосередньо пов’я-
зана із обмеженням прав громадян та 
інших суб’єктів правовідносин, у зв’язку 
з чим важливо забезпечити неухильне 
дотримання законності, тобто виконання 
приписів правових норм, які регулю-
ють зазначену діяльність. Слід погоди-
тись з думкою О.М. Бандурко, про те, що 
наука кримінального процесу і криміна-
лістики повинна своєчасно відгукуватися 
на потреби слідчої та судової практики, 
постійно вдосконалювати засоби й мето-
дики задля кримінальних проваджень від-
повідно до положень ст. 2 КПК України 
(завдання кримінального провадження). 

Крім того, сьогоденна професійна підго-
товка та підвищення кваліфікації праців-
ників органів правопорядку, в тому числі 
й слідчих та оперативних працівників, не 
можливі без урахування сучасних досяг-
нень як кримінального процесу, так і кри-
міналістики [1].

Провадження у справах щодо неповно-
літніх, які будь-яка інша кримінальна про-
цесуальна діяльність, повинне ґрунтува-
тися на певних основоположних засадах, 
які вказують на вектор розвитку кримі-
нальної процесуальної політики держави. 
Тому дослідження ефективності здійс-
нення кримінального провадження щодо 
неповнолітньої особи неможливе без 
загальної характеристики поняття, сис-
теми та аналізу реалізації принципів кри-
мінального процесу. 

Виконання завдань кримінального про-
вадження можливе за умови застосування 
належної правової процедури, котру слід 
розуміти як установлений КПК України 
порядок дій органів, що здійснюють про-
вадження, та його учасників, реалізацію 
ними своїх прав й обов’язків у визначених 
законом межах [2]. 

Інтегруючи позиції науковців – дослід-
ників кримінального процесу в право-
застосовчу сферу, вважаємо необхід-
ним дослідити необхідність застосування 
практики ЄСПЛ як напрям діяльності при 
здійсненні кримінального провадження.

Підвищення ефективності діяльності 
судів було і залишається одним із клю-
чових питань у процесі реформування 
судової системи та розбудови правової 
держави. Від адекватного уявлення про 
те, яким саме має бути дієве судочин-
ство, та оптимального вибору конструк-
тивних шляхів поліпшення його якості 
залежатиме, наскільки буде достатньо 
національних засобів правового захисту 
для вирішення поставлених перед судо-
вою системою завдань.  Орієнтирами у 
цьому плані можуть стати міжнародні 
стандарти у сфері судочинства — автори-
тетні узгоджені узагальнення (висновки) 
належної практики та провідних принци-
пів, що їх має досягти кожна держава на 
національному рівні [3]. 

Розгляд різних європейських моде-
лей правосуддя у справах  неповнолітніх 
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 дозволяє нам дійти висновку про те, що 
розрізнення підходів до визначення інсти-
туціонально-організаційного та змістов-
ного виміру поняття європейських право-
вих стандартів може бути умовним лише 
в тому випадку, коли мова йде про норми 
відповідної галузі права окремих, але 
в даному випадку переважної більшо-
сті, європейських держав, де функціонує 
«модель, яка передбачає захист». Норми 
та принципи даної моделі є похідними не 
лише від загальних правових норм, закрі-
плених у джерелах права Ради Європи, а 
й універсальних стандартів джерел права 
ООН. Таким чином, принцип відвернення 
та все, що пов’язано з цим принципом 
(освітні, виховні заходи замість пока-
рання), є наріжним каменем європейських 
правових стандартів, які відтворюються в 
«моделі, яка передбачає захист» і загаль-
них правових нормах, закріплених у дже-
релах права Ради Європи. Цей принцип 
формує, таким чином, спільні та єдині 
європейські правові стандарти незалежно 
від того, чи мова йде про норми відпо- 
відної галузі права окремих європейських 
держав, чи про загальні правові норми, 
закріп- лені у джерелах права Ради 
Європи [4].

Перш за все, необхідно визначити, 
загальні положення на які орієнтує ЄСПЛ. 
Однією з дієвих гарантій забезпечення 
законних інтересів осіб, які залучаються 
до участі в кримінальному провадженні є 
судовий контроль законності обмеження 
конституційних прав і свобод людини, 
який покладається на слідчого суддю або 
суд, залежно від стадії провадження. Між-
народні гарантії прав людини на недо-
торканість житла, таємницю спілкування, 
невтручання у приватне життя, недотор-
каність прав власності нормативно визна-
чені в Конституції України та є загальними 
засадами кримінального провадження.

У рішенні ЄСПЛ у справі «Piechowicz 
проти Польщі», § 212, також визначено, 
що внутрішнє законодавство повинно з 
достатньою чіткістю вказати обсяг та спо-
сіб здійснення відповідного рішення, що 
надається органам державної влади, з 
тим щоб забезпечити особам мінімальний 
рівень захисту, на який вони мають право 
при верховенстві права у демократичному 

суспільстві [5].
Дослідження змісту міжнародних стан-

дартів забезпечення прав людини у 
кримінальному судочинстві, зроблене 
Д.В.Сімоновичем, визначає його як  звід 
основних принципив забезпечення прав 
людини, встановлений міжнародними 
нормативно-правовими актами, які є 
обв’язковими для виконання всіма наци-
ональними органами у криминальному 
судочинстві у разі їх ратифікації Верхов-
ною Радою України [6].

Тенденції гуманізації і раціонального 
застосування кримінальних процесу-
альних норм на сучасному етапі впрова-
дження міжнародних стандартів забез-
печення прав неповнолітніх дозволяють 
прийти висновку, що поняття ефективності 
судового контролю у кримінальних про-
вадженнях щодо неповнолітніх не може 
бути повністю розкритим без дослідження 
питання впровадження у кримінальний 
процес чіткої процедури процесуальної 
регламентації діяльності ювенального 
судді під час виконання ним його проце-
суальної функції.

Окрім цього, ефективна процедура 
здійснення судового контролю у кримі-
нальних провадженнях щодо неповноліт-
ніх залежить від належної регламентації 
кримінальних процесуальних норм, що 
регламентують вищезазначену діяльність, 
а також  від існування реальних умов їх 
реалізації.

В контексті викладеного, вважаємо 
необхідним навести позицію, вироблену 
ЄСПЛ в рішенні «Z проти Фінляндії», 
§ 94 про те, що при визначенні того, чи 
оскаржувані заходи були «необхідними в 
демократичному суспільстві» слід розгля-
дати питання про те, чи були причини, 
з урахуванням справи в цілому, виправ-
даними, належними та достатніми, і чи 
були ці заходи пропорційними законним 
цілям [7].

Вирішуючи, чи було втручання «необ-
хідним», Суд розглядатиме межі розсуду, 
надані державним органам влади, однак 
обов’язок держави-відповідача – проде-
монструвати існування нагальної соціаль-
ної позиції за втручанням [5]. 

Поряд з загальними принципами засто-
сування практики ЄСПЛ у кримінальному 
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провадженні, важливим аспектом є також 
те, що КПК не містить спеціальних принци-
пів, якими слід керуватися у проваджен-
нях щодо неповнолітніх, однак практика 
встановлення таких принципів набула 
поширення у документах міжнародного 
характеру.

На сьогодні у законодавстві України 
відсутні уніфіковані нормативно-правові 
акти, які регулюють це питання. Однак 
існують норми щодо здійснення право-
суддя стосовно осіб, які не досягли 18-річ-
ного віку. Зокрема, порядок криміналь-
ного провадження щодо неповнолітніх, як 
передбачено статтею 484 Кримінального 
процесуального кодексу України. Тобто, 
чинний закон надає обвинуваченим, які 
вчинили злочин у віці до 18 років, додат-
кові гарантії їх прав і свобод щодо встанов-
лення істини, попереджувального впливу 
судочинства. Статті глави 38 КПК України 
доповнюють загальні правила судочин-
ства та застосовуються поряд із загаль-
ними правилами, що встановлені КПК [8]. 

Далі логічно послідовним вважаємо за 
необхідне визначити  основні положення 
кримінального процесуального закону, 
які адаптують судове провадження до 
потреб неповнолітніх та узгоджуються 
з наведеною вище практикою ЄСПЛ: 
1) прискорений розгляд судом. Відпо-
відно до ч. 4 ст. 28 КПК кримінальне про-
вадження щодо неповнолітньої особи має 
бути здійснено невідкладно і розглянуто в 
суді першочергово; 2) спеціалізація суд-
дів. Згідно з ч. 10 ст. 31 КПК кримінальні 
провадження щодо неповнолітніх здійс-
нюються суддею, уповноваженим згідно із 
Законом України «Про судоустрій і статус 
суддів» на здійснення кримінального про-
вадження стосовно неповнолітніх. У разі 
якщо таке кримінальне провадження має 
здійснюватися судом колегіально, голо-
вуючим під час судового розгляду може 
бути лише суддя, уповноважений згідно із 
зазначеним Законом на здійснення кримі-
нального провадження стосовно неповно-
літніх. Таким чином, у КПК не передбачено 
вимоги до інших суддів колегії бути упов-
новаженими на здійснення кримінального 
провадження стосовно неповнолітніх, 
а також до слідчих суддів та суду, який 
вирішує питання, пов’язані з виконанням 

вироків щодо неповнолітніх; 3) виділення 
в окреме провадження. Відповідно до 
ст. 494 КПК, якщо неповнолітній підоз-
рюється у вчиненні кримінального право-
порушення разом із повнолітнім, повинна 
бути з’ясована можливість виділення 
матеріалів кримінального провадження 
щодо неповнолітнього в окреме прова-
дження під час досудового розслідування; 
4) врахування оточення та середовища, у 
якому перебував неповнолітній. Під час 
досудового розслідування та судового 
розгляду кримінальних правопорушень, 
вчинених неповнолітніми, крім обставин, 
передбачених ст. 91 КПК, також з’ясову-
ються умови життя та виховання неповно-
літнього, встановлені ст. 487 КПК тощо. 

Незважаючи на те, що перелік і зміст 
таких стандартів не є сталим та у різних 
джерелах викладений по-різному, прин-
цип найкращих інтересів дитини, закрі-
плений у ст. 3 Конвенції про права дитини, 
є основоположним міжнародно-правовим 
стандартом для усіх відносин дитини з 
державними органами. 

Запровадження повною мірою цього 
стандарту у вітчизняну практику, зокрема 
в частині тлумачення норм права (тобто 
застосовування такого її тлумачення, яке 
найкращим чином відповідає інтересам 
дитини), означає реалізацію суб’єктивного 
права дитини, яке є нормою прямої дії, що 
не потребує імплементації у національне 
законодавство та підлягає судовому захи-
сту. Як процесуальна норма принцип 
найкращих інтересів дитини означає, що 
процес прийняття рішення має включати 
оцінку можливого впливу (позитивного 
або негативного) на відповідну дитину 
або групу дітей. У зв’язку з цим правоза-
стосовним органам слід пояснювати, яким 
чином прийняте рішення забезпечує реа-
лізацію цього права, тобто що саме було 
визнано таким, що відповідає найкращим 
інтересам дитини; які критерії були покла-
дені в його основу; а також яке значення 
надано інтересам дитини порівняно з 
іншими міркуваннями, зокрема мотивами 
загального порядку або обставинами кон-
кретної справи [8].

Як приклад застосування такого прин-
ципу можемо навести  рішення ЄСПЛ у справі 
«Т. проти Великобританії» від 16 грудня 
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1999 року, в якій ЄСПЛ постановив, що 
неповнолітній підсудний не мав змоги 
ефективно брати участь у провадженні 
через надмірну публічність судового засі-
дання у поєднанні з пильною увагою ЗМІ до 
даного процесу, а також через обмежену 
здатність спілкуватися із захисниками та 
давати достовірні показання. Тому ЄСПЛ 
визнав порушення права на справедливий 
суд неповнолітніх підсудних [9].

До того ж у випадку кримінального про-
вадження щодо неповнолітнього діє більш 
сувора вимога про невідкладний розгляд. 
На міжнародному рівні існує консенсус із 
приводу того, що для дітей, які перебу-
вають у конфлікті із законом, період часу 
між учиненням злочину й остаточним реа-
гуванням на цей вчинок має бути якомога 
коротшим. Чим триваліший цей період, 
тим більшою є ймовірність того, що захід 
реагування втратить свій позитивний і 
виховний вплив, і тим більше шкоди буде 
завдано репутації дитини. Із спливом часу 
часом неповнолітній особі все важче, а 
іноді й неможливо логічно і психологічно 
пов’язати процедуру судового розгляду та 
винесення рішення із самим фактом пра-
вопорушенням. 

Ця вимога була імплементована в наці-
ональне законодавство. Так, відповідно 
до ч. 4 ст. 28 КПК кримінальне прова-
дження щодо неповнолітньої особи має 
бути здійснено невідкладно і розглянуто в 
суді першочергово [10].

Недотримання судом міжнародних 
принципів здійснення кримінальних про-
ваджень щодо неповнолітніх може при-
звести до порушення права на справед-
ливий суд, гарантованого ст. 6 ЄКПЛ [11]. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку 
наука кримінального процесу потребує 
удосконалення в контексті поліпшення  
слідчої та судової практики з урахуванням 
практики ЄСПЛ, які слід вважати не тільки 
частиною національного кримінального 
процесуального законодавства, але й 
важливим  сучасним досягненням як кри-
мінального процесу. 

Дотримання прав та законних непо-
внолітніх осіб, які беруть участь у кримі-
нальному провадженні є загальною вимо-
гою, яка має співставлятися з завданнями 
досудового розслідування таким чином, 

що обмеження конституційних прав і сво-
бод людини в кримінальному провадженні 
є не можливим, без доведення стороною 
обвинувачення, визначених криміналь-
ним процесуальним законом, обставин, 
які виправдовують таке втручання для 
забезпечення потреб досудового розслі-
дування.
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Buldakova K. APPLICATION OF THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT  
OF HUMAN RIGHTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS REGARDING MINORS

The article is devoted to the study of the application of the practice of the ECHR in criminal 
proceedings against minors, which corresponds to the basic principles of conducting criminal 
proceedings with the participation of a minor. It is substantiated that taking into account 
the practice of the ECHR and the provisions of international legal acts of a recommendatory 
nature for judges conducting criminal proceedings against minors is necessary for adapting 
court proceedings to the needs of minors, since currently there are no unified legal acts in 
the legislation of Ukraine, which regulate this issue. Despite the fact that the list and content 
of the standards regarding the implementation of criminal proceedings against a minor 
is not constant and is presented differently in different sources, the principle of the best 
interests of the child, enshrined in Art. 3 of the Convention on the Rights of the Child, is the 
fundamental international legal standard for all relations of the child with state authorities. 
It has been proven that, as a general rule, criminal proceedings against minors in Ukraine 
are governed by the same rules and are based on the same principles as proceedings 
against adults. However, in certain cases, some procedures and rules are adapted to the 
needs of minors. Examples of such adaptation are the provisions of the Criminal Procedure 
Code regarding the mandatory participation of a defense attorney in proceedings against a 
minor accused; the court’s duty to investigate and take into account the conditions of life 
and upbringing of a minor when choosing a punishment; the right of the court, under certain 
conditions, to apply coercive measures of an educational nature instead of punishment, etc. 
It was concluded that at the current stage of development, the science of criminal procedure 
needs to be improved in the context of improving investigative and judicial practice, taking 
into account the practice of the ECHR, which should be considered not only part of the 
national criminal procedural legislation, but also an important modern achievement as 
a criminal procedure. Observance of the rights and legal minors participating in criminal 
proceedings is a general requirement that must be compared with the tasks of the pre-trial 
investigation in such a way that the restriction of the constitutional rights and freedoms of 
a person in criminal proceedings is not possible, without proof by the prosecution, defined 
by the criminal procedural law, circumstances that justify such intervention to ensure the 
needs of a pre-trial investigation.

Key words: criminal proceedings, minor, judicial control, juvenile justice, ECHR.
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КОНЦЕПЦІЇ ЦИФРОВОЇ ДЕРЖАВИ

В статті розглянуто сутність поняття цифрової держави. Виявлено головні тенден-
ції розвитку цифровізації. Водночас помітили проникнення нових технологій в підпри-
ємницьку діяльність, громадське життя, державне управління. Останнє десятиріччя 
показало, що технологічні процеси у виробництві, споживанні і продажах під впливом 
інформатизації суспільства змінились докорінно. 

Розкрито, що глобальний тренд цифрової світової економіки вступає у  досить активну 
фазу власного розвитку. В розвинених державах світу таку концепцію як «Індустрія 
4.0» і розроблення цифрових технологій на державному і корпоративному рівні розпо-
чали досить широко розвивати у багатьох державних програмах та стратегіях бізнесу.

Досліджено сутність концепції «Індустрія 4.0», яку розглядають як цифрову тран-
сформацію системи промислового виробництва (McKinsey, BCG і значна частина фахів-
ців); новий етап організації й контролю щодо ланцюжка доданої вартості (PwC); чет-
верту промислову революцію (WEF); спосіб, крізь які розумні та пов’язані технології 
закладаються у організації, й відповідно у повсякденне життя громадян (Deloitte).

Охарактеризовано основні принципи впровадження концепції «Індустрії 4.0»: суміс-
ність, прозорість, технічну підтримку, децентралізацію управлінських рішень (тобто 
делегування деяких із них кіберфізичним системам). 

Виділено три головні компоненти концепції цифрової держави: 1) підтримуюча інф-
раструктура (апаратне та програмне забезпечення, телекомунікації, мережі тощо); 
2) електронний бізнес (ведення господарської діяльності і будь-які другі бізнес-про-
цеси через комп’ютерні мережі); 3) електронна комерція (дистрибуція товарів через 
Інтернет).

Досліджено Концепцію розвитку цифрових компетентностей до 2025 року. Визна-
чили, що реалізація такої Концепції дасть змогу громадянам підвищити саму конку-
рентоспроможність на ринку праці загалом та дасть можливість для безперервного 
навчання, створить комфорт проживання у цифровій державі, збільшить рівень доступ-
ності до певних державних послуг, може зменшити ризик небезпеки в процесі користу-
вання мережею Інтернет тощо.

Ключові слова: концепції, цифрові технології, цифровізація, держава, цифрові ком-
петентності.

Вступ. На сьогодні цифрові технології 
відкривають досить унікальні можливо-
сті задля розвитку економіки кожної дер-

жави та зокрема підвищення якості життя 
своїх громадян. Крім того, швидкі і значні 
наслідки від переходу на концепції циф-

МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
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рової держави будуть можливими тільки 
за умов своєрідної «цифрова» трансфор-
мації, що стане певною основою життє-
діяльності кожного суспільства, бізнесу і 
державних установ, а також стане звич-
ним і повсякденним явищем. Цифрові тех-
нології дають змогу не тільки скоротити 
внутрішню бюрократію, й зокрема міні-
мізувати ієрархічні рівні у організаційній 
структурі державного управління і обсяги 
паперового документообігу, також під-
вищити саму швидкість й комфорт взає-
мовідносин із клієнтами і контрагентами, 
але й покращити бізнес-імідж державних 
установ, що є актуальними завданнями 
для країни.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретичні основи дослідження 
розвитку цифрової держави, трактування 
й розуміння цього процесу містяться 
в роботах О.В. Даннікова, К.О. Січка-
ренко [1], К.Ю. Завражного, І.М. Сот-
ника [2], І.Г. Яненкова, Н.О.Руденко [7] 
тощо. Однак досі у науковому середовищі 
точаться дискусії щодо розуміння концеп-
цій цифрової держави та їх параметрів 
оцінювання. Тому системність і інклюзив-
ність цифровізації держави істотно підви-
щує значущість даного дослідження.

Постановка завдання. Мета статті 
полягає в узагальненні та систематизації 
наукових поглядів щодо розвитку кон-
цепцій цифрової держави, теоретичних 
обґрунтувань змін що відбуваються в під-
тримуючій інфраструктурі за сучасних 
умов трансформацій.

Результати дослідження. Сут-
ність і поняття цифрової держави досить 
складне та багатогранне, і в науковому 
середовищі на сьогодні нема консенсусу 
у тому, що варто розуміти під даним яви-
щем. Так, найбільш поширене визначення 
цифрової держави наразі є транформа-
ційна діяльність у всіх сферах державного 
управління, що спирається на викори-
стання цифрових технологій.

Наразі є чимало підходів щодо тлума-
чення терміну цифрової держави. Так, 
згідно із визначенням Департаменту 
комунікацій і цифрової економіки Австра-
лії, цифрова держава – це державна гло-
бальна мережа як економічних так і соці-
альних заходів, що реалізовані крізь такі 

платформи, як Інтернет, мобільні й сен-
сорні мережі [5]. 

Наразі питання цифровізації привертає 
увагу і вітчизняних дослідників. Голов-
ними проблемами, якими займаються 
фахівці в своїх дослідженнях є вивчення 
концептуальних основ цифрової еконо-
міки (О.В. Данніков, К.О. Січкаренко [1]), 
перспективи розвитку цифрової еконо-
міки і вплив цифрової технології на інно-
ваційний розвиток та суспільний прогрес 
(І.Г. Яненкова, Н.О. Руденко [7]), й відпо-
відно прикладних проблем, що пов’язані 
із даною проблематикою, в першу чергу 
розвитку роздрібної, електронної (дистан-
ційної) торгівлі (К.Ю. Завражний [3]).

Закордонні спеціалісти розглядають 
проблематику цифрової держави як окре-
мий науковий напрям [11]. На сьогодні 
головна частина досліджень зосереджена 
таких питаннях, як вплив цифровізації на 
ефективність всієї економічної системи 
загалом та її наслідків стосовно сталого 
розвитку країни, й зокрема на досліджен-
нях в даній галузі на рівні окремих держав 
та регіонів. 

Тому аналіз різноманітних джерел в 
царині політико-правових теорій дає 
змогу зробити висновки про деяку неод-
нозначність тлумачення концептуальних 
засад «цифрової держави» на фоні соці-
ально-економічних трансформацій, що 
пов’язані із інформатизацією суспільства. 
Проте в науковій спільноті та досліджен-
нях експертів відбувається усвідомлення 
наявних викликів стосовно самих інстру-
ментів розвитку цифрової інфраструк-
тури, потреба набуття суспільством циф-
рової компетенції, й зокрема визначення 
критичних сфер і проектів цифровізації, а 
саме: стимулювання внутрішнього ринку 
й українського бізнесу; використання і 
споживання інформаційно-цифрових тех-
нологій як відповідного каталізатора роз-
витку товарного ринку тощо [1, c. 74]. 

Такою всесвітньою організацією як 
Open Societe Justice Initiative розроблено 
десять міжнародних принципів-стандартів 
стосовно доступу до офіційної інформації, 
що було визнано міжнародним товари-
ством, до них відносяться: 1) процес мак-
симальної відкритості інформації; 2) має 
бути відкритий доступ до інформації всіма 
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суб’єктами; 3) такий доступ до інформа-
ції виступає правом кожного з суб’єктів; 
4) присутність свободи доступу до інфор-
мації; 5) доступність до інформації повинна 
бути швидкою і легкою; 6) потреба 
в законодавчому рівні визначати більш 
точні умови відмови у доступі до інформа-
ції; 7) присутня гарантія права оскаржу-
вати рішення щодо відмови у доступі до 
інформації; 8) брати зобов’язання від роз-
порядників публічної інформації сприянні 
у наданні такого доступу до інформації; 
9) присутній принцип превентивної публі-
кації інформації; 10) визначений принцип 
гармонізації права на доступ до інформації 
із другими законами [10].

Сучасний глобальний тренд цифро-
вої світової економіки вступає у  досить 
активну фазу власного розвитку. В роз-
винених державах світу таку концепцію 
як «Індустрія 4.0» і зокрема розроблення 
цифрових технологій на державному і 
корпоративному рівні розпочали досить 
широко розвивати у багатьох державних 
програмах та стратегіях бізнесу [4, с. 14]. 

Сутність концепції «Індустрія 4.0» роз-
глядають як: цифрова трансформація 
системи промислового виробництва (McK-
insey, BCG і значна частина фахівців); 
новий етап організації й контролю щодо 
ланцюжка доданої вартості (PwC); чет-
верта промислова революція (WEF); спо-
сіб, крізь які розумні та пов’язані техноло-
гії закладаються у організації, й відповідно 
у повсякденне життя громадян (Deloitte) 
[6, с. 22]. 

Враховуючи те, що концепція цифрової 
держави є досить комплексною і доволі 
складною структурою, І. Г. Яненкова, 
Н. О. Руденко визначили три головні тези:

– Концепція «Індустрія 4.0» не обмежу-
ється тільки прямим виробництвом у ком-
панії, а й вміщує повний ланцюг вартості 
від постачальників до клієнтів і усіх діло-
вих функцій підприємства і послуги;

– «Індустрія 4.0» включає досить 
широку підтримку усього життєвого циклу 
системи, продукту і серії, які поширю-
ються просторово й організаційно;

– «Індустрія 4.0» – це відповідна спе-
ціалізація Інтернету ресурсу, яка вико-
ристовується у виробничо-промисловому 
середовищі. Тобто відбувається збирання 

даних реальному часі, що призводить 
до вирішення проблеми аналізу великих 
даних й зокрема кібербезпеки [7, с. 37].

До основних принципів впровадження 
концепції «Індустрії 4.0» варто відне-
сти: сумісність, прозорість, технічну під-
тримку, децентралізацію управлінських 
рішень (тобто делегування деяких із них 
кіберфізичним системам) [2, c. 154]. Оха-
рактеризуємо кожну з них. 

Принцип сумісності має здатність 
машинам, пристроям, сенсорам і людям 
взаємодіяти та спілкуватися один із одним 
через IoT. 

Принцип прозорість дозволяє процес 
створення в віртуальному світі цифрової 
копії реальних об’єктів, тобто таких сис-
тем, функції яких повністю повторюють 
усе, що відбувається із фізичним клоном. 
У результаті накопичується максимально 
повна інформація щодо всіх процесів, які 
відбуваються із устаткуванням, «розум-
ними» продуктами, виробництвом загалом, 
за умови безперервного зчитування інфор-
мації із датчиків їхнього обліку і зберігання.

Принцип технічної підтримки передба-
чає ситуацію, коли комп’ютерні системи 
допомагають людям приймати рішення 
завдяки збору, аналізу й візуалізації всієї 
отриманої інформації. Одночасно така 
підтримка може полягати у повному замі-
щенні людей машинами при виконанні 
небезпечних або рутинних операцій.

Принцип децентралізації управлінських 
рішень (делегування деяких з них кібер-
фізичним системам). Максимально повна 
автоматизація, тобто скрізь, де машина 
може ефективно працювати без втручання 
людини. На думку К. Ю.Завражного, рано 
чи пізно мають відбутись людинозамі-
щення, за якого працівники виконувати-
муть тільки роль контролерів, які можуть 
підключитись у екстрених та нестандарт-
них виробничих ситуаціях [3, c. 287]. 

Виходячи з цього, слід виділити три 
головні компоненти концепції цифрової 
держави: 

1) підтримуюча інфраструктура (апа-
ратне та програмне забезпечення, теле-
комунікації, мережі тощо); 

2) електронний бізнес (ведення госпо-
дарської діяльності і будь-які другі біз-
нес-процеси через комп’ютерні мережі); 
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3) електронна комерція (дистрибуція 
товарів через Інтернет) [12]. 

Зауважимо, що організація економіч-
ного співробітництва і розвитку (OEСР), 
що розробляла стандарти розвитку циф-
рової держави виділила такі чотири клю-
чові драйвери цифрової трансформації: 
Інтернет речей, технологія аналізу вели-
ких даних, штучний інтелект і технологія 
блокчейн [11]. 

В сучасній світовій економіці велике 
значення відіграє рівень інформатиза-
ції суспільства і бізнесу. Саме тому еко-
номіка, яка досить активно абсорбує та 
застосовує цифрові технології, назива-
ється «цифровою». Водночас вона – най-
більш важливий двигун інновацій, кон-
курентоспроможності та економічного 
розвитку у державі, тому ЄС її усебічний 
розвиток виступає ключовим напрямком 
власного бізнес-середовища в стратегіях 
майбутньої цифрової держави.

Водночас в умовах цифровізації і гло-
балізації, в той час коли застосування 
цифрових технологій стало пріоритетним 
та найбільш визначальним задля досяг-
нення успіху на ринку, насамперед змі-
нюється значення комунікацій в бізнесі: 
із обслуговуючої ролі в бізнес-процесах 
вони пересуваються на ключові позиції та 
відповідно здійснюють зв’язок всіх скла-
дових виробництва та споживання за лан-
цюгом [8, c. 97]. 

Завдання компонентів концепцій циф-
рової держави полягають в пошуку від-
повідних шляхів, що мати змогу скори-
статися частиною цифрових екосистем, в 
тому числі тоді, коли неможливо повністю 
проконтролювати увесь ланцюжок його 
вартості. Згідно І. Г. Яненкової, створення 
ефективної екосистеми в Україні, яка би 
сприяла прискоренню інновацій і робила 
розповсюдження цифрових технологій 
можлива за умов: 

1. Утворення мережі Цифрових інно-
ваційних вузлів (Hubs) задля виявлення 
трансформаційного потенціалу всіх циф-
рових технологій.

2. Запровадження великомасштабних 
Програм (Проектів) Цифрової трансфор-
мації задля вирішення деяких специфіч-
ного галузевого і зокрема перехресного 
галузевого завдання.

3. Здійснення модернізації вітчизняної 
освіти згідно завдань як інноваційного так 
і технологічного розвитку промисловості 
по концепції Індустрія 4.0 [6, с.23].

Так, в ЄС варто виділити п’ять вимі-
рів програми цифрового підприємництва: 
а) цифрові знання та ринок ІКТ; б) циф-
рове бізнес-середовище; в) доступ до 
фінансів для бізнесу; г) цифрові навички 
трудової сили і електронне лідерство; 
д) утворення підтримуючої підприємниць-
кої культури [9].

Водночас Україна теж прагне конкуру-
вати із державами ЄС в галузі концепцій 
цифрової держави. Й відповідно в уряд 
3 березня 2021 р. ухвалив Концепцію 
розвитку цифрових компетентностей до 
2025 року і зокрема затвердив план захо-
дів стосовно її реалізації [5]. Зауважимо, 
що реалізація такої Концепції дасть змогу 
громадянам підвищити саму конкурен-
тоспроможність на ринку праці загалом 
та дасть можливість для безперервного 
навчання, створить комфорт проживання 
у цифровій державі, збільшить рівень 
доступності до певних державних послуг, 
може зменшити ризик небезпеки в процесі 
користування мережею Інтернет тощо.

Стратегічна ціль Міністерства та Комі-
тету цифрової трансформації України 
провести цифрову компетентність і гра-
мотність серед громадян методом запро-
вадження цифрового управління. Так, 
Мінцифра в 2020 році запустила націо-
нальну онлайн-платформу «Дія.Цифрова 
освіта». Ця концепція себе добре заре-
комендувала на дистанційному навчанні. 
Крім того, було впроваджувати перший 
національний тест на цифрову грамот-
ність «Цифрограм». Саме так розрослась 
мережа із 2000 офлайн-хабів цифрової 
освіти усією Україною, а у процесі долу-
чення до мережі ще 4000 хабів [5].

В цілому реалізація Концепції має знач-
ний вплив на розвиток держави у рамках 
виконання Україною Угоди про асоціацію 
із Європейським Союзом («Угода»). Зазна-
чимо, що Угода передбачає адаптацію наці-
онального законодавства до законодавства 
ЄС. Водночас, у ЄС впроваджено своєрід-
ний «Регулятор Цифрових Компетентно-
стей для Громадян ЄС», що дозволяє гро-
мадянам оцінити власні знання в цифровій 
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сфері чи визначити прогалини у своїх нави-
ках. Отже, за допомогою Концепції Україна 
може гармонізувати національний цифро-
вий ринок із державами ЄС [5].

В цілому для України сам перехід до 
цифрової трансформації виявляється не 
легким. Всі ланки бізнесу стикнулись 
із деякою непідготовленістю прийняти 
виклик від наслідків пандемії. Проте 
незважаючи на це, загалом цифровий 
державний бізнес досить активно росте і 
розвивається. І деякі із прикладів впро-
вадження державою так званої цифро-
візації є додаток Дія, медична цифрова 
реформа, дистанційне навчання, а також 
перехід до цифрового документообігу, 
цифрові гаманці тощо. Крім того, утворю-
ються певні відділи що займаються роз-
робкою стратегій цифрової трансформації 
на окремих підприємствах, завдяки чому 
появляються нові робочі місця, виникає 
попит на нові види професій. Саме це 
зможе досить укріпити конкурентоспро-
можність бізнесу.

Висновки. Таким чином, концепції 
цифрової держави дають змогу скори-
статись як мережевими, автоматизова-
ними так і керованими даними, а також 
автономними і пізнавальними цифро-
вими й фізичними технологіями задля 
утворення певних інноваційних біз-
нес-рішень, а не лише використовувати  
технології для покращення тих же заста-
рілих шляхів у веденні бізнесу. Проте 
у процесі даний ефект може розповсю-
джуватися на усе те, із чим стикається 
діяльність організації.  Саме тому слід 
розглядати основні зв’язки між бізнесом 
та потребами суспільства, між фінансо-
вим результатом і інноваційною страте-
гією; між продуктивністю робочої сили і 
почуттям стабільності і добробуту осіб; 
між інтеграцією існуючих технологій і 
утворенням абсолютно нових рішень.

Перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку полягають в досліджені 
розвитку цифровізації державного управ-
ління в напрямку ефективного поєднання 
людей, речей і бізнесу за допомогою циф-
рової технології. В зв’язку цим, в  подаль-
ших дослідженнях доцільно приділити 
увагу модернізації механізму організації 

концепції цифрової держави, а саме ство-
ренню (чи вдосконаленню) нової моделі 
структури державного управління.
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Atamanova N., Kotysh P. CONCEPTS OF THE DIGITAL STATE
The article examines the essence of the concept of a digital state. The main trends in 

the development of digitalization have been identified. At the same time, they noticed the 
penetration of new technologies into business activity, public life, and state administration. 
The last decade has shown that technological processes in production, consumption and 
sales have fundamentally changed under the influence of the informatization of society.

It was revealed that the global trend of the digital world economy is entering a rather 
active phase of its own development. In the developed countries of the world, such a concept 
as «Industry 4.0» and the development of digital technologies at the state and corporate 
level began to be widely developed in many state programs and business strategies.

The essence of the «Industry 4.0» concept, which is considered as a digital transformation 
of the industrial production system (McKinsey, BCG and a large number of specialists), was 
studied; a new phase of organization and control regarding the value added chain (PwC); 
the fourth industrial revolution (WEF); the way in which smart and connected technologies 
are embedded in organizations and, accordingly, in the daily lives of citizens (Deloitte).

The main principles of the implementation of the «Industry 4.0» concept are characterized: 
compatibility, transparency, technical support, decentralization of management decisions 
(ie, delegation of some of them to cyber-physical systems).

Three main components of the digital state concept are highlighted: 1) supporting 
infrastructure (hardware and software, telecommunications, networks, etc.); 2) electronic 
business (conducting economic activities and any other business processes through computer 
networks); 3) electronic commerce (distribution of goods via the Internet).

The Concept of the development of digital competences until 2025 was studied. It was 
determined that the implementation of such a Concept will enable citizens to increase 
their competitiveness in the labor market in general and will provide an opportunity for 
continuous learning, create the comfort of living in a digital state, increase the level of 
accessibility to certain public services, may reduce the risk of danger in the process of 
using the Internet, etc.

Key words: concepts, digital technologies, digitalization, state, digital competences.
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РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ ЧЕРЕЗ ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ 
СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

У статті досліджено, що у процесі розвитку суспільства з боку держави мають закла-
датися довгострокові соціальні механізми, саме таким механізмом є  соціальне підпри-
ємництво.

Розкрита сутність соціального підприємництва, проаналізовані його основні ознаки й 
характерні особливості, визначені його відмінності як від традиційного бізнесу, так і від 
волонтерської діяльності. Україна сьогодні немає законодавчого визначення «соціальне 
підприємництво» та чітких законів, що регламентують таку діяльність. Тож, соціальне 
підприємництво має додаткові складнощі на етапі створення і юридичного оформлення 
документації. При цьому українські соціальні підприємства мають можливість самі оби-
рати форму організації підприємницької діяльності.

Визначені основні сфери в яких працює соціальне підприємництво та проаналізовано 
досвід впровадження основної форми соціального підприємництва в Україні (фізична 
особа підприємець).

Охарактеризовано стан соціального підприємництва в Україні та основні тенденції, 
що його визначають. 

Доведено, що незважаючи на відсутність законодавчої бази, соціальне підприємни-
цтво в Україні розвивається, позитивно впливає на соціальну згуртованість і має вели-
кий потенціал для ефективного подолання соціальних проблем. Сучасні виклики укра-
їнського суспільства, а саме війна та проблеми внутрішньо переміщених осіб, створюють 
додаткові причини щодо активізації соціальних ініціатив. Отже, Україні необхідно забез-
печити чинне правове поле для СП, визначити значення самого його поняття, виділити 
чіткі ознаки для класифікації

За результатами дослідження запропоновано основні шляхи державного стимулю-
вання соціального підприємництва за основними компонентами.

Наразі дискусійним залишається питання вимірювання та оцінювання результатів 
діяльності соціальних підприємств за їх соціальним ефектом. Водночас об’єктивне оці-
нювання наслідків роботи таких бізнес-утворень та їх внеску у розв’язання соціаль-
них проблем на різних рівнях наразі важко переоцінити. Використання підприємниць-
ких підходів до вирішення соціальних проблем підносить соціальне підприємництво на 
новий рівень розвитку.

Ключові слова: соціальні механізми, соціальне підприємництво, інновації, уразливі 
групи населення, державні витрати, соціальна місія.
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Постановка проблеми. В останнє 
десятиріччя Україна проходила важкий 
шлях трансформації, пошуку власних век-
торів розвитку, утвердження цінностей 
та економічних коливань. Попри буремні 
часи, які проживає все українське суспіль-
ство, варто відмітити позитивні зрушення 
в суспільному економічному мисленні.

Сучасне суспільство ставить якісно нові 
вимоги до бізнесу. Виключно комерційна 

складова виявляється недостатньою умо-
вою для забезпечення конкурентоспро-
можності на національних та міжнародних 
ринках. 

Сьогодні панує усвідомлення, що най-
суттєвішим фактором виробництва є люд-
ські ресурси, а найефективнішим вкла-
денням виступають інвестиції в людський 
капітал. Соціально орієнтований розвиток 
держави є основною стратегічною пер-
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спективою, а також однією з важливих 
тенденцій сталого розвитку. Суттєву роль 
тут відіграють уже й набиратимуть ваги в 
майбутньому соціальні інновації.

Саме соціальне підприємництво є осно-
воположною інновацією, що слугує діє-
вим механізмом перетворень в суспільстві 
і виступає основою сталого розвитку для 
неприбуткової і прибуткової діяльності 
підприємств. Основна відмінність між під-
приємництвом та соціальним підприємни-
цтвом лежить не в площині мотивації, а у 
сфері характеристик цінності, що виро-
бляється.

Слід також зазначити, що розвиток 
соціального підприємництва є вигідним 
для економіки кожної країни, оскільки 
ця діяльність надає можливість зменшити 
частку державних витрат, спрямованих на 
вирішення проблем соціально незахище-
них верств населення, їх працевлашту-
вання та суспільну адаптацію.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Багато цікавих праць, закор-
донних і вітчизняних, було створено нау-
ковцями щодо соціально орієнтованого 
розвитку держави з використанням сучас-
них інновацій таких як соціальне підпри-
ємництво. Варто відмітити плюралізмом 
підходів, який спостерігається в них.

Серед іноземних науковців, що висвіт-
люють сутність соціального підприємни-
цтва як сфери діяльності людини, ґрун-
товними є роботи П. Друкера, Дж. Мейра, 
А. Сміта, Х. Стівенсона,  Й. Шумпетера. 
Цікаві підходи в розвитку держави через 
механізми соціального простору наведені 
в роботах С. Вурро, Дж. Віравардена, Дж. 
Кікал, Г. Морт.

Такі сучасні українські дослідники 
як В. Бакуменко, З. Галушка, М. Голуб, 
І. Герчикова, А. Дєгтяр, О. Кужель, 
В. Ляшенко розглядають принципи фор-
мування соціального підприємництва 
та фактори сприяння його розвитку. 
О. Кірєєва у роботі [3] подає соціальне 
підприємництво як інструмент державної 
соцiальної полiтики. Соціальні зв’язки як 
соціальні перетворення в сфері соціаль-
ного підприємництва та соціально відпо-
відального бізнесу розглядаються в робо-
тах О. Бігняк, Г. Осовська, О. Сандакова 
та деяких інших науковців.

При цьому, існує ще багато питань, 
відповісти на які можливо проводячи 
подальші дослідження необхідні для ство-
рення в Україні законодавчої бази, яка 
б змогла регулювати функцiонування 
соцiального підприємництва.

Мета статті аналіз соціального під-
приємництва в Україні та його ролі як 
механізму підтримки вразливих верств 
населення, особливо в кризовий період. 
Перспективи розвитку соціального під-
приємництва при збільшенні підтримки на 
державному рівні.

Виклад основного матеріалу. Перші 
публічні використання назви «соціальне 
підприємництво» в Україні датуються 2004 
роком, а точніше, часом впровадження 
проекту «Мережа громадської дії в Україні» 
(UCAN) у 2004–2008 роках, який фінан-
сувався Агентством США з міжнародного 
розвитку (USAІD: Unіted States Agency for 
іnternatіonal Development) та впроваджу-
вався Інститутом Сталих Спільнот (ІSC: 
Іnstіtute for Sustaіnable Communіtіes) які 
впроваджували просвітницькі та тренін-
гові щодо можливостей та ролі соціаль-
ного підприємництва в суспільстві. 

У 2016 році курс «Соціальне підприєм-
ництво» був вперше проведений у Львів-
ській бізнес-школі Українського като-
лицького університету та, як вибірковий, 
запроваджений у бакалаврській програмі 
Школи соціальної роботи Національного 
університету «Києво-Могилянська Акаде-
мія» [5].

Разом з цим, на даний час соціальне 
підприємництво не є достатньо розвине-
ним видом діяльності в Україні. Однією з 
причин такої ситуації є недостатній рівень 
знань у громадському, державному та  
бізнес  секторах про сутність соціального 
підприємства, про його відмінність від 
інших форм підприємництва, про його 
роль у розвитку суспільства і місцевої  
громади.

Для більш чіткого розуміння поняття 
«соціальне підприємництво» визначимо 
його основні ознаки та характеристики:

 – соціальний вплив – цільова спрямо-
ваність на вирішення існуючих соціальних 
проблем;

 – інноваційність – застосування нових, 
унікальних підходів;
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 – самоокупність і фінансова стійкість 
- здатність соціального підприємства вирі-
шувати соціальні проблеми до тих пір, 
поки це необхідно і за рахунок доходів, 
одержуваних від власної діяльності;

 – масштабованість і тиражованість – 
збільшення масштабу діяльності соціаль-
ного підприємства (на національному та 
міжнародному рівні) і розповсюдження 
досвіду (моделі) з метою збільшення соці-
ального впливу;

 – підприємницький підхід – здатність 
соціального підприємця бачити провали 
ринку, знаходити можливості, акумулю-
вати ресурси, розробляти нові рішення, 
які надають довгострокове позитивний 
вплив на суспільство в цілому [8].

Слід зазначити, що розвиток соціаль-
ного підприємництва є вигідним для еко-
номіки кожної країни, оскільки ця діяль-
ність надає можливість зменшити частку 
державних витрат, спрямованих на вирі-
шення проблем соціально незахищених 
верств населення, їх працевлаштування 
та суспільну адаптацію. Соціальне підпри-
ємництво продовжує стрімкий розвиток в 
європейських країнах. Європейська комі-
сія виділяє чотири основні сфери, в яких 
працюють соціальні підприємства:

 – робоча інтеграція – навчання та інте-
граціяія людей з обмеженими можливос-
тями та безробітних;

 – соціальні послуги – послуги з догляду 
за дітьми, послуги для людей похилого віку 
або допомога малозабезпеченим людям;

 – місцевий розвиток територій, що 
знаходяться в неблагополучних районах – 
соціальні підприємства в віддалених сіль-
ських районах;

 – інше – захист навколишнього сере-
довища, спорт, мистецтво, культура та 
історичне збереження, дослідження та 
інновації, захист прав споживачів [6].

Форми організації соціального підпри-
ємництва можуть бути різними, в основ-
ному, українські соціальні підприємства 
обирають для себе форму ФОП, вико-
ристовуючи оптимальну систему сплати 
податків для власної бізнес моделі.

Більшість соціальних підприємств в 
Україні обирають основою своєї діяльності:

 – надання робочих місць незахищеним 
верствам населення, зокрема внутрішньо 

переміщеним особам, ветеранам, людям 
з обмеженими фізичними і ментальними 
можливостями, колишнім алко- і наркоза-
лежним;

 – певний суттєвий відсоток прибутку 
від своюї діяльності спрямовують до кон-
кретних благодійних фондів чи організа-
цій, реалізовують власні соціальні проєкти;

 – відсоток від доходів спрямовують на 
оплату певних послуг, необхідним соці-
ально незахищеним групам осіб, напри-
клад, надання юридичних консультацій, 
психологічної допомоги, спонсортство 
культурних або спортивних заходів та 
інше.

Як на прикладі зарубіжних країн, так і 
на прикладі України, легко помітити, що 
особливо цінною є місія соціального під-
приємництва у важкі періоди економічних 
криз чи інших катаклізмів (наприклад, 
період епідемія Covіd19).

У важкі часи усі проблеми загострю-
ються, стають невідкладними і болючими 
для суспільства, а вирішення гострих про-
блем є життєво необхідним для успішного 
функціонування суспільства в майбут-
ньому.

Крім того, розвиток і впровадження 
соціального підприємництва може 
пришвидшити вихід з кризи, шляхом ство-
рення сприятливого бізнес середовища, 
розвитку цінних інновацій, зміцнення сус-
пільної солідарності, укріплення актив-
ної громадянської позиції, об’єднанню 
суспільства.

Соціальні проблеми стрімко зміню-
ються, але не втрачають своєї важливо-
сті і гостроти. А от вкладники фінансо-
вих ресурсів не поспішають інвестувати 
у соціальні організації, що якраз і займа-
ються вирішенням проблем і допомогою 
незахищеним верствам суспільства. Тож 
такі неприбуткові громадські організації 
мусили відшукати нові підходи, щоб про-
довжити власну діяльність, розширюючи 
її вплив і отримуючи змогу принести ще 
більше користі суспільству.

Ефективне вирішення конкретної соці-
альної проблеми за профілем даного під-
приємства і найбільш дієздатна за мобі-
лізацією необхідних фінансових ресурсів 
форма організації - головні рушійні сили 
соціального підприємництва.
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Цікаво, що попри доведену користь 
для суспільства, соціальне підприєм-
ництво завдячує розвитком приватним 
інвесторам, яких ще можна назвати енту-
зіастами, а зовсім не державі, яка також 
має велику користь від функціонування 
даних підприємств.

Щоб виправити це становище Україна 
потребує національної стратегії розвитку 
соціального підприємництва, що поєднає 
зусилля та інтереси усіх стейкхолдерів: 
держави, підприємців, громадських орга-
нізацій.

Висновки та пропозиції. В Укра-
їні соціальне підприємництво розвива-
ється швидкими темпами з 2012 року, 
що пов’язують з економічною і соціаль-
ною кризою, що панувала в суспільстві. 
Вивчаючи історію українського і світо-
вого соціального підприємництва, можна 
зробити висновок, що його розквіт при-
падає саме на найважчі періоди в житті 
держави.

Адже тоді з’являється велика кількість 
людей, що потребують допомоги, серед 
них незахищені соціальні категорії, а 
держава не може піклуватися адресно про 
кожного з них. На відміну від держави, 
вплив якої охоплює всі сфери, соціальне 
підприємство займається певною 
діяльністю для конкретної допомоги 
конкретним людям, тож можливість 
охопити більше коло саме тих, хто 
потребує захисту в СП більша.

Україна сьогодні немає законодавчого 
визначення «соціальне підприємництво» 
та чітких законів, що регламентують 
таку діяльність. Тож, СП має додаткові 
складнощі на етапі створення і юридичного 
оформлення документації. При цьому 
українські соціальні підприємства мають 
можливість самі обирати форму організації 
підприємницької діяльності.

Зараз для активного розвитку соці-
ального підприємництва необхідне чітке 
законодавче визначення і детальне роз-
роблення дієвих регулятивних механіз-
мів. Соціальне підприємництво може стати 
ефективним механізмом сталого розвитку 
в Україні при чіткій і скоординованій 
роботі всіх зацікавлених сторін - підпри-
ємців, громадських організацій, донор-
ських структур і держави.
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Komisarenko A. STATE DEVELOPMENT THROUGH INNOVATIVE MECHANISMS  
OF THE SOCIAL SPACE

The article examines that in the process of the development of society, the state should 
establish long-term social mechanisms, social entrepreneurship is such a mechanism.

The essence of social entrepreneurship is revealed, its main features and characteristic 
features are analyzed, its differences from both traditional business and volunteer activity 
are determined. Ukraine today does not have a legal definition of «social entrepreneurship» 
and clear laws regulating such activity. So, social entrepreneurship has additional difficulties 
at the stage of creation and legal documentation. At the same time, Ukrainian social 
enterprises have the opportunity to choose the form of business organization themselves.

The main areas in which social entrepreneurship works are identified and the experience of 
implementing the main form of social entrepreneurship in Ukraine (individual entrepreneur) 
is analyzed.

The state of social entrepreneurship in Ukraine and the main trends determining it are 
characterized.

It has been proven that despite the lack of a legislative framework, social entrepreneurship 
in Ukraine is developing, has a positive effect on social cohesion and has great potential 
for effectively overcoming social problems. Modern challenges of Ukrainian society, namely 
the war and the problems of internally displaced persons, create additional reasons for the 
activation of social initiatives. Therefore, Ukraine needs to provide a valid legal framework 
for joint ventures, define the meaning of its very concept, and identify clear signs for 
classification

Based on the results of the research, the main ways of state stimulation of social 
entrepreneurship are proposed according to the main components. Currently, the issue of 
measuring and evaluating the results of social enterprises according to their social effect 
remains debatable. At the same time, it is currently difficult to overestimate the objective 
assessment of the consequences of the work of such business entities and their contribution 
to solving social problems at various levels. The use of entrepreneurial approaches to solving 
social problems brings social entrepreneurship to a new level of development. 

Key words: social mechanisms, social entrepreneurship, innovation, vulnerable 
population groups, public spending, social mission.
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВОЄННОГО ГОЛОДУ 
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА

Проаналізовано особливості продовольчої безпеки населення сучасної України як 
управління ризиками воєнного та післявоєнного голоду. Аргументовано, що істотними 
чинником переформатування проблем харчової безпеки є процеси цифрової трансфор-
мації українського соціуму, які створюють нові тренди в сфері виробництва продоволь-
ства, розподілу в суспільстві через ринок та механізми соціального захисту, способів 
споживання продовольчої продукції у готовому вигляді, напівфабрикатах та після при-
готування в закладах громадського харчування та домашньої кулінарії, а особливо у 
високому потенціалі зміни харчових стереотипів населення. Відтак, цифрове опосе-
редкування харчової поведінки, як інших різновидів діяльності українських громадян 
(онлайн-освіта, робота, дозвілля тощо) сягнуло вже досить високого рівня і продов-
жує розширюватися та поглиблюватися. Вже велика частка українців закупляє через 
мережу Інтернет продукти харчування, знаходить кулінарні рецепти, використовує 
різні застосунки для проектування раціону здорового харчування, навчається новітнім 
та стародавнім технологіям городництва, садівництва збиральництва тощо. При цьому 
війна ще більше ніж пандемія посилила темпи діджиталізації українського соціуму в 
цілому та харчової сфери зокрема. Проте публічне управління продовольчою безпекою 
населення поки що за інерцією ґрунтується переважно на підходах доцифрової епохи. 
Доводиться, що усвідомлене публічне управління процесами цифрової трансформації 
харчової поведінки громадян, а також діджитилізації використання, виробництва та сус-
пільного розподілу продовольчих ресурсів може істотно знизити ризики як явного, так і 
неявного голоду споконвічно характерних для воєнних, так і повоєнних часів.

Ключові слова: війна, продовольча безпека, цифрова трансформація, діджиталі-
зація, голод, явний голод, прихований голод, харчові стереотипи населення, публічне 
управління продовольчою безпекою.
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Постановка проблеми. Голод є край-
ньою формою продовольчої небезпеки 
будь-якої держави у будь-які історичні 
часи, а війна завжди була чинником, який 
міг його спровокувати навіть у найспри-
ятливіших для сільгоспвиробництва умо-
вах [11]. Більше того, під час війни таку 
провокацію агресор зазвичай намагається 
здійснити цілеспрямовано, а держава, 
що захищається, мусить блокувати, або, 
принаймні, пом’якшувати наслідки такого 
роду ворожих дій. Тому в сфері забезпе-
чення продовольчої безпеки населення 
сучасної України у радикальному вигляді 
постає проблема публічного управління 
ризиками воєнного та післявоєнного 

голоду. Історично українці мають, на 
жаль, дуже багатий досвід переживання 
голодних часів і, навіть, голодоморів, яким 
може скористатися [7]. Однак, при цьому 
слід врахувати, що нині боротьба з про-
довольчими небезпеками буде здійснюва-
тися в істотно інших умовах, коли на тере-
нах України завершилась розвинута фаза 
розбудови і розпочалась його інтенсивна 
трансформація у розвинуте інформаційне 
суспільство. 

Процеси цифрової трансформації укра-
їнського соціуму створюють нові тренди в 
усіх сферах, які прямо та опосередковано 
пов’язані з харчування та забезпечен-
ням продовольчої безпеки. Йдеться і про  
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діджиталізацію виробництва продоволь-
ства в агропромисловому секторі, хар-
човій промисловості, а також вдоскона-
лення логістики продовольчих товарів, 
розподілу продовольства в суспільстві 
через використання ринкових механізмів 
та механізмів соціального захисту, гума-
нітарної допомоги тощо. Фудблогінг та 
інтернетмаркетинг все істотніше познача-
ється на зміні способів споживання продо-
вольчої продукції, оскільки цифрове опо-
середкування харчової поведінки сягнуло 
вже досить високого рівня.

Вже велика частка українців закупляє 
через мережу Інтернет продукти харчу-
вання та користується різного роду сис-
темами їх прямої доставки у квартиру чи 
офіс. Особливої популярності нині набу-
ває використання кулінарних рецептів із 
мережі Інтернет, апробація різного роду 
дієт як традиційних так і новітніх альтер-
нативних. Більше того, набирає популяр-
ності використання різних застосунків для 
проектування раціону здорового харчу-
вання, онлайн-консультування у дієтоло-
гів, проходження вебінарів зі здорового 
харчування. Серед лайфстайл-блоге-
рів з’явився тренд щодо переїзду з міст 
в сільську місцевість, створення різного 
роду екопоселень, зайняття новітніми та 
стародавніми технологіями городництва, 
садівництва збиральництва, бушкрафтом, 
сіті-фермерством, вирощуванням мікрозе-
лені в домашніх умовах тощо. 

Зазначені тренди увиразнилася ще у 
допандемійні часи, але підчас пандемії 
КОВІД-19 процеси цифрових трансформа-
цій різко посилилися, а війна ще більше, 
ніж пандемія, посилила темпи діджиталі-
зації харчової сфери українського соці-
уму. Зазначене дає підстави сподіватися, 
що усвідомлене публічне управління про-
цесами цифрової трансформації харчової 
поведінки громадян може істотно знизити 
ризики воєнного голоду.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Проблема голоду, як край-
ньої форми прояву продовольчої небез-
пеки, має давню традицію досліджень у 
науковій літературі [4; 10; 11], інтерес 
до якої зберігається й до тепер [2; 16]. 
Але особливо останніми роками активі-
зувалися наукові розвідки щодо діджита-

лізації різного роду процесів, пов’язаних 
з вирішенням продовольчих проблем [5; 
8; 9]. Заторкується й проблема ризиків 
голоду як під час пандемії [1; 2], так і 
під час війни [3]. Однак зазначені роботи 
розглядають окремі проблеми публічного 
управління ризиками воєнного голоду в 
цифрову епоху, не охоплюють проблему 
системно цілісно.

Відтак метою даної статті є систем-
но-інтегративний аналіз нових можли-
востей управління ризиками воєнного та 
повоєнного голоду які складаються в умо-
вах цифрової трансформації українського 
суспільства. 

Виклад основного матеріалу. 
Напевно найбільш вагомим здобутком 
індустріальної системи продовольчого 
забезпечення, яка на теренах України 
у своїх розвинутих формах склалася у 
другій половині ХХ століття є те, що вже 
75 років історики не фіксують такого 
явища масових масштабів крайніх форм 
явного голоду. Аналіз історичних дослі-
джень говорить про те, що останній голод, 
який торкнувся більшої частини україн-
ських території мав місце у 1946–1947 році 
[3; 5; 8; 15].

Якщо порівняти з 75-річним анало-
гічним відтинком української історії до 
того, то з 1872 по 1947 рік, то голодних 
років було чимало. Ще більш масштаб-
ними були голодування у 1932–1933 та 
1921–1923. Окрім того, голодування були 
в 1917–1919, 1911–1912, 1906–907, 1891, 
1872–74 роках. Загалом же в Новий час 
голодування траплялися через 7–8 років 
і ті селяни, яким вдавалося пережити 
всі лихоліття, доводилося голодувати 
5–6 разів за своє життя. У країнах Західної 
Європи останній голод траплявся в сере-
дині ХІХ століття. Тобто у провідних краї-
нах індустріалізації проблему масштабних 
випадків явного голоду вдалося побороти 
на століття раніше. 

Механізація, електрифікація, меліора-
ція, хімізація та інші технології індустрі-
алізації сільського господарства, а також 
розвиток харчової промисловості та про-
довольчого ринку різко підняв ефектив-
ність харчового забезпечення населення 
розвинутих країн у кількісному плані. 
Однак у якісному плані харчова продук-
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ція погіршилася. З’явилася проблема 
збіднення багатьма нутрієнтами продо-
вольчих товарів, вирощених за допомо-
гою інтенсивних агротехнології та істот, 
перероблених харчовою промисловістю, 
а також побічних наслідків інтоксикації 
через застосування хімізації сільського 
господарства та харчової промисловості. 
З’явилася та почала загострюватися про-
блема «прихованого голоду» та екологіч-
ної безпечності продовольства, яку інду-
стріальна епоха передала для розв’язання 
при розбудові постіндустріальних, інфор-
маційних суспільств.

Цифрова трансформація українського 
соціуму, яку він переживає у контексті 
загальносвітового процесу розгортання 
інформаційної хвилі цивілізаційного роз-
витку також тягне за собою радикальну 
зміну багатьох вже добре вкорінених інду-
стріальних традицій харчування на нові, 
які в одних випадках є добре забутими 
старими, а в інших є історично безпреце-
дентними інноваціями. Загалом же вихо-
дячи з хвильової концепції цивілізаційного 
розвитку відомого американського футу-
ролога Є. Тофлера [20] можна виокремити 
чотири макросистеми харчових традицій і 
три кардинальні інноваційні трансформа-
ції людського харчування у зв’язку трьома 
хвилями цивілізаційного розвитку:

 – Первісна, що ґрунтувалася на зби-
ральництві, мисливстві та збиральництві 
дикої флори та фауни без цілеспрямова-
ної зміни як самих рослин і тварин та еко-
системи в якій мешкали люди:

 – Аграрна, яка полягала не лише в 
створенні спеціальних умов для харчових 
рослин та тварин шляхом перетворення 
природних біоценозів у все більш штучні 
агроценози з більш високою продоволь-
чою продуктивністю, але й перетворення 
самих рослин та тварин шляхом селекції у 
культурні, більш продуктивні форми;

 – Індустріальна продовживши зазна-
чені процеси, фізичні функції людини та 
тварин в агровиробництві, переміщені та 
виготовленні продовольства механізувала 
та хімізувала, а також маркетизувала та 
глобалізувала харчування, створивши 
порівняно з аграрною епохою великий 
обсяг та дуже широкий спектр нових хар-
чових продуктів, виробництво та спо-

живання яких потребувало додаткового 
інформаційного забезпечення (торгові 
етикетки, інструкції, сертифікати якості, 
реклами тощо);

 – Інформаційна (Постіндустріальна, 
цифрова) торкнулася діджиталізації 
інформаційної складової агровиробни-
цтва, харчової промисловості, торгівлі, 
харчової поведінки громадян щодо вибору 
продовольчих продуктів, принципів, пра-
вил та способів харчування.

Відтак, на нашу думку, продовольча 
безпека громадян це не лише рівень фізич-
ної та економічної можливості отримати в 
достатній кількості та якості продукти хар-
чування як вже стало звичним вважати. 
Не менш важливою нині є й отримання 
інформації для здійснення оптимального 
вибору в контексті наявного на даний 
час асортименту продовольчих ресурсів 
та адекватного їх використання. Інакше 
фізично та економічно доступний продо-
вольчий ресурс буде використовуватися 
й буде лишатися когнітивно недоступним 
для громадян. Тому харчова поведінка 
обов’язково передбачає отримання інфор-
мації про спектр наявних продовольчих 
ресурсів, їх харчову та іншу цінність, а 
також способи використання. 

Харчування – це не лише фізична та 
фізіологічна асиміляція харчової речовини 
до людського організму, але й соціальна та 
психологічна рецепція інформації про їжу. 
Остання являє собою речовинно-інформа-
ційну єдність цілісність у якій перший ком-
понент зазвичай є добре усвідомленим, 
другий найчастіше є неусвідомленим, або 
слабко або викривлено усвідомленим. 
Відтак психоаналіз харчування зараз є 
дуже важливим (так би мовити фудпсихо-
аналіз).

Отже, продовольча безпека населення 
держави (регіону) – це достатній для збе-
реження життя, здоров’я та особистісної 
ідентичності рівень фізичної, економіч-
ної та інформаційної доступності до біо-
логічно та культурно релевантних про-
довольчих ресурсів, а також способів їх 
використання та споживання.

У доінформаційну епоху інформаційна 
складова харчування спочатку ґрунту-
валася на спостереженні, апробації та 
усній інформації. Тепер все це  переходить 
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в онлайн. Внаслідок цього станом на 
2022 рік ми маємо ситуацію розпаду уста-
лених індустріальних традицій харчу-
вання в Україні та світі й появи, апробації 
та утвердження в нові традиції продоволь-
чих інновацій цифрової епохи. Іншими 
словами ми нині маємо справу з цифро-
вою трансформацією системи харчування 
сучасних українських громадян, яка так 
чи інакше йде у річищі загальної діджита-
ції та діджиталізації українського соціуму.

Під явищем діджитизація (digitization) 
(англ.. оцифровування) сучасні дослід-
ники розуміють конвертування будь-якої 
інформації взагалі і інформації про їжу, 
харчування та продовольство з папе-
рового та інших носіїв у цифровий фор-
мат з метою подальшого використання 
в комп’ютерних системах, мережі Інтер-
нет тощо. Відтак текст паперових етике-
ток на упаковках продовольчих товарів, 
який є характерною рисою індустріаль-
ної системи харчового рітейлу, порівняно 
з аграрною епохою, де інформаційний 
супровід продуктів був майже виключно 
усний, швидко доповнюється різнома-
нітними формами електронної презента-
ції інформації про продовольчі товари, а 
сама торгівля все частіше функціонує в 
онлайн-форматі, який до того ж допов-
нюється доставкою їжі та продовольчих 
товарів в дім до споживача [15].

В індустріальну епоху, порівняно з 
аграрною, характерним інформаційним 
компонентом системи харчування стало 
гастрономічне письменництво та гастро-
номічна журналістика у вигляді числен-
них кулінарних та статей в журналах, 
газетах та паперових виданнях. До них у 
процесі розвитку індустріального суспіль-
ства зверталося все більша кількість гро-
мадян, обираючи свої стратегії харчової 
поведінки та формуючи настанови своєї 
харчової ментальності. В індустріаль-
ній системі продовольчого забезпечення 
населення бурхливого розвитку набула 
також реклама продовольчих товарів та 
різного роду харчових практик. 

Всі згадані та інші форми продовольчого 
маркетингу в інформаційному суспільстві 
не просто доповнилися або замінилися 
електронним форматом, але й збагатися 
такими новаціями як, зокрема, фут-бло-

гінг. Внаслідок цього харчова поведінка 
більшості громадян тою чи іншою мірою 
опосередкована блогосферою. При цьому 
вплив блогосфери та харчування грома-
дян неухильно посилюється та урізнома-
нітнюється [5; 9; 12; 17]. 

Таким чином, діджиталізація 
(digitalization) (англ. цифровізація) як 
процес переведення операцій, комуніка-
цій, функцій бізнесу, бізнес-моделей та 
процесів у цифрову площину активно від-
буваються й в сфері харчування сучасного 
суспільства, що повинно знайти й своє 
врахування щодо формування та реа-
лізації публічної політики забезпечення 
продовольчої безпеки населення в циф-
ровому суспільстві. Продовольчі ресурси 
держави та шляхи їх використання нині 
зазвичай мають свою віртуальну репре-
зентацію в інтернет-просторі і цифрові-
зується не тільки діяльність виробників 
та продавців їжі, але й харчова поведінка 
більшості громадян. 

Діджиталізація має дуже широкий 
спектр проявів. Зокрема, це отримання 
із інтернет-простору інформації про пра-
вильне та неправильне харчування, дієти, 
національні кухні тощо, а також продо-
вольчі товари та нетоварні (безтоварні) 
форми продовольства. Стосовно останніх 
українська дослідниця Л. Яцун у публі-
кації 2014 року зауважує: «Залежно від 
суспільної форми виробництва та викори-
стання продуктів, харчування населення 
розвивається на товарній або нетоварній 
основі, що визначається соціально-еко-
номічною ефективністю та іншими чин-
никами. Як показують наші дослідження, 
сьогодні в Україні в безтоварній формі 
споживається 34–85% залежно від виду 
продуктів та послуг харчування» [17]. 

Нині в 2022 році в умовах пандемії та 
війни важливість безтоварних форм про-
довольчого ще більше зростає, оскільки 
обидва згаданих вище чинники негативно 
впливають на виробництво, зберігання 
та логістику продовольчих товарів. Від-
так поширення в Інтернеті інформації про 
забуті способи використання традиційних 
рослин, харчового використання декора-
тивної флори та дикоросів має важливе 
значення для вирішення проблем продо-
вольчої безпеки в сучасній Україні.
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Виникнення та розвиток агро- та 
фудброгосфери створює широкі перспек-
тиви для відродження забутих стародав-
ніх харчових традицій як цілком доречних 
продовольчих інновацій в постіндустрі-
альних реалій сьогодення та найближчого 
майбуття. Тому публічна політика забез-
печення продовольчої безпеки в сучасній 
Україні повинна звернути свою увага на 
розвиток відповідних сегментів україн-
ської блогосфери. 

Однак, не зважаючи на поширеність 
блогінгу загалом, зокрема політичного, на 
нашу думку, можна констатувати про від-
сутність у блогосфері державних установ 
соціальної спрямованості щодо управління 
процесами діджиталізації продовольчого 
сектору. Так, блогінг у продовольчій сфері 
міг би стати двостороннім каналом інфор-
мування і зворотного зв′язку між держав-
ною інституцією та громадянином щодо 
динаміки та спектру продовольчих про-
блем. Блоги дозволили б не лише інфор-
мувати громадян, але й роз′яснювати 
певні аспекти реалізації державної про-
довольчої політики. Окрім того, блогос-
фера може стати конвенційним засобом 
загальносуспільної рефлексії продоволь-
чих проблем й виступати у якості меді-
а-платформи для публічного опанування 
та дискусій щодо шляхів їх вирішення. 

Слід також мати на увазі, що україн-
ська блогосфера на пряму пов’язана із 
засобами масової комунікації, утворюючи 
в інформаційному суспільстві нову інфра-
структуру преси, яка почала вже чітко уви-
разнюватися від 2005–2006 рр. При цьому 
процес поширення блогерської активності 
в Україні наслідував ті самі процеси що й у 
світі в цілому, але з деяким відставанням. 
Примітним також стало те, що розвиток 
української блогосфери можна сміливо 
назвати вільним і необмеженим з боку 
владних інституцій тоді як у деяких краї-
нах (Китай, Іран, Саудівська Аравія тощо) 
за «неправильні» з політичної точки зору 
пости блогера цілком можуть притягнути 
до суду і, навіть, реально покарати. 

Особливістю української блогосфери на 
першому етапі її існування був наздоганя-
ючий характер розвитку, коли блогерами 
опановували блогінг та його технології 
по західних, переважно американських 

та європейських зразках, які у світовому 
масштабі були піонерами блогосфери як 
нового цивілізаційного феномену в істо-
рії людства. Водночас українська бло-
госфера загалом та фуд-блогінг зокрема 
за останні кілька років змінила напрям 
свого розвитку від створення, просування 
та розвитку власних блогів до масового 
переходу до сервісів мікроблогінгу та соці-
альних мереж, таких як Twitter, Facebook, 
Вайбер, Телеграм тощо. 

Така імплементація українських блогів у 
розмаїття соціальних мереж значно спро-
стило розвиток автономних фут-блогів, 
особливо в сфері національної української 
кухні, які були й залишаються потужним 
інструментом особистого просування. Це 
значним чином розширило коло укра-
їнських фут-блогерів, адже просувати, 
рекламувати свою сторінку за допомогою 
такого роду сервісів значно простіше. 

Слід також відзначити, що блогосфера, 
окремі її сегменти і, зокрема політична та 
харчова, розвивається стихійно. Прак-
тично повна відсутність цензури та будь-
яких формальних принципів, правил, 
субординації роблять її потужною силою, 
здатною конкурувати зі звичайними засо-
бами масової інформації, в яких ієрархіч-
ність (читач журналіст-редактор) залеж-
ність від державних або бізнес інститутів, 
має складний устрій та внутрішню струк-
туру, власні кодекси законів, які є пере-
шкодами для подальшого розвитку. 

Тому блогосфера є одним з найпотуж-
ніших інформаційних інструментів тран-
сформації сучасної продовольчої менталь-
ності та харчової поведінки громадян і має 
значний потенціал публічного управління 
продовольчою безпекою в уже добре дід-
житалізованим українським соціумом. Фут-
блоги якнайкраще конденсують самоусві-
домлення наших сучасників суспільних та 
індивідуальни продовольчих проблем та 
створюють більш широкий та різноманіт-
них простір варіантів їх вирішення.

Можна зробити висновки, що бло-
госфера має здатність формувати хар-
чову ментальність та утверджувати нові 
погляди на продовольчу безпеку, але 
далеко не всі представлені продовольчі 
інновації в ній здобули перемогу і досягли 
відчутних позитивних результатів завдяки 
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блогосфері щодо поширення їх у поведін-
ковому форматі. Зокрема, це стосується 
харчового використання дикоростучих 
рослин. Однак діджитал (цифрова) тран-
сформація (англ. digital transformation) 
продовольчого забезпечення громадян 
в сучасному інформаційному суспільстві, 
яка виступає як глибока і прискорена 
трансформація діяльності, процесів, ком-
петенцій та моделей продовольчого біз-
несу, виробництва, розподілу з метою 
повного використання змін та можливо-
стей цифрових технологій та їх впливу на 
суспільство.

Висновки та пропозиції. Таким 
чином, аналізуючи історію цивілізаційного 
розвитку ми маємо можливість спостері-
гати низку наступних трендів.

Тренд переходу від харчового вико-
ристання дикорослої флори та фауни до 
культурних рослин та тварин та звуження 
видового та підвидового (сорти рослин, 
породи тварин) діапазону.

Тренд відходу від сироїдіння на все 
більш істотну механічну, термічну, хімічну 
та іншу обробку харчової сировини та 
створення синтетичної їжі.

Тренд переходу від домашнього на 
громадське харчування, від кулінарного 
просьюмеризму до кулінарного консью-
меризму, кулінарна маркетизація і в тому 
числі фастизація.

Тренд від агропросьюметизму до про-
дуктово-харчової маркетизації, консьюме-
ризації.

Але нині став спостерігатися й протилеж-
ний рух, коли гіперіндустріалізація поєд-
нується з частковою деіндустріалізацією 
харчування та його ренатуралізація (деар-
тезація). При цьому зазначені процеси 
цифрової трансформації лише посилюються 
умовами пандемій, а, особливо, війни.

Зазначені тренди на кожному істо-
ричному етапі давали нові можливості 
пом’якшення проблеми голоду, яка най-
ліпшою мірою була на відносно трива-
лий термін вирішена в розвинутих інду-
стріальних суспільствах, які нині знову 
почали ускладнюватися через нарощу-
вання екологічної кризи. На теренах 
України продовольчі проблеми додатково 
загострюються воєнним станом. Однак, 
діджиталізація дає можливість не лише 

підвищити ефективність виробництва та 
розподілу продовольства, але й оптимі-
зувати харчові стереотипи населення під 
впливом блогосфери. Відтак, публічне 
управління ризиками воєнного голоду 
повинно обов’язково передбачати кон-
структивний розвиток фуд-блогосфери, 
яка дасть можливість істотно раціоналізу-
вати використання громадянами наявних 
та потенційних продовольчих ресурсів.
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Chumak I. PUBLIC MANAGEMENT OF WAR FAMINE RISKS IN THE CONDITIONS 
OF DIGITAL TRANSFORMATION OF UKRAINIAN SOCIETY

The peculiarities of food security of the population of modern Ukraine as a way of 
managing the risks of war and post-war famine are analyzed. It is argued that a significant 
factor in the reformatting of food security problems is the process of digital transformation 
of Ukrainian society, which creates new trends in the field of food production, distribution in 
society through the market and social protection mechanisms, methods of consumption of 
food products in ready form, semi-finished products and after cooking in public institutions 
nutrition and home cooking, and especially in the high potential of changing food stereotypes 
of the population. Therefore, the digital mediation of food behavior, like other types of 
activities of Ukrainian citizens (online education, work, leisure, etc.) has already reached a 
fairly high level and continues to expand and deepen. Already a large share of Ukrainians 
buys food products through the Internet, finds culinary recipes, uses various applications for 
designing a healthy diet, learns the latest and ancient technologies of gardening, horticulture, 
harvesting, etc. At the same time, the war even more than the pandemic increased the pace 
of digitization of Ukrainian society in general and the food sector in particular. However, the 
public management of the food security of the population is still based on inertia, mainly on 
the approaches of the pre-digital age. It is proved that conscious public management of the 
processes of digital transformation of citizens’ eating behavior, as well as digitization of the 
use, production and social distribution of food resources can significantly reduce the risks of 
both explicit and implicit hunger, originally characteristic of war and post-war times.

Key words: war, food security, digital transformation, digitization, hunger, apparent 
hunger, hidden hunger, food stereotypes of the population, public management of food 
security.
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ

Стаття присвячена дослідженню міжнародних стандартів державної антикорупційної 
політики, закріплених у міжнародних та регіональних актах. На початку статті наво-
диться критика антикорупційної реформи в Україні, вказуючи на те, що кількість витра-
чених ресурсів та отриманий результат, говорить про крайню неефективність роботи 
держави у цьому напрямку, зважаючи на значний запит суспільства до боротьби з 
корупцією. Далі автор розкриває історичний аспект діяльності міжнародних організацій 
у формуванні стандартів боротьби з корупцією. В цьому контексті робиться акцент на 
роботу ООН у цьому напрямку. Результатом багаторічної діяльності ООН та інших регі-
ональних міжурядових організацій у цій сфері, що полягала у накопиченні інформації, 
її теоретичному опрацюванні, прийнятті ряду резолюцій, декларацій, конвенцій стала 
розробка і прийняття на 58-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у жовтні 2003 року єди-
ного консолідованого акта – Конвенції ООН проти корупції. Далі автором зазначається, 
які саме міжнародні стандарти антикорупційної політики є складовою частиною актів 
ООН та регіональних міжурядових організацій. Робиться висновок про те, що сліду-
вання стандартам, закладеним в Конвенції ООН проти корупції, допомагає державам 
більш ефективно співпрацювати в тих сферах, які є найбільш вразливими до корупції 
і в цілому поглиблює довіру між ними. Також окремо зазначається про європейські 
регіональні акти, які є складовою міжнародних стандартів антикорупційної політики. 
В контексті зв’язку національного та міжнародного права, зазначається, що Україна, 
яка ратифікувала Конвенції в сфері кримінального та цивільного права, прийняті Радою 
Європи, має чітко притримуватись тих стандартів, які є складовою частиною цих доку-
ментів для протидії корупції в публічному і приватному секторі. Підсумовуючи вищеви-
кладене, вказується, що останніми роками багато зроблено для посилення антикоруп-
ційного законодавства в Україні та його відповідності міжнародним стандартам боротьби 
з корупцією. Але зараз українській антикорупційній політиці притаманна фрагментація 
положень міжнародних актів, що імплементуються, їх вибірковий характер, що значно 
знижує успішність правореалізації.

Ключові слова: корупція, антикорупційна політика, міжнародні стандарти, ООН, 
Рада Європи.

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Постановка проблеми. За останні 
роки в Україні сфера боротьби з коруп-
цією вийшла на передній план державної 
політики. Була проведена значна робота 
з реформування антикорупційного зако-

нодавства, утворена низка антикоруп-
ційних органів, таких як Національне 
антикорупційне бюро (НАБУ), Спеціалізо-
вана антикорупційна прокуратура (САП), 
Національна агенція з питань запобі-
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гання корупції (НАЗК) та Вищий антико-
рупційний суд України, створені реєстри 
публічних декларацій, корупціонерів, 
прозора система державних закупівель 
тощо. Однак, якісних змін щодо вирі-
шення проблеми корупції так і не сталося. 
Згідно даних Центру Разумкова на січень 
2022 р., високий рівень корупції назвали 
головною причиною економічних негараз-
дів в Україні 34,3% респондентів [2], а за 
результатами опитування, проведеного 
Соціологічною групою «Рейтинг» в грудні 
2021 р. більшість респондентів (53%) наз-
вали корупцію найважливішою пробле-
мою в країні [3]).

Відповідні факти говорять нам про те, 
що Україна досить неефективно вико-
ристовує вироблені історичною суспіль-
ною практикою міжнародні стандарти 
антикорупційної політики. Однією з голов-
них причин цього є намагання скопіювати 
моделі антикорупційної політики розвину-
тих країн без розуміння сутнісних харак-
теристик тих стандартів, на яких вона 
базується. Тому, важливою є саме якісна 
теоретична робота зі встановлення існу-
ючих міжнародних стандартів антикоруп-
ційної політики, їх аналізу та правильної 
інтерпретації їх змісту.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Тематика міжнародних стандартів 
не раз ставала об’єктом наукових дослі-
джень. На сьогодні найбільш актуальні 
дослідження в цій сфері здійснили такі 
вчені у сфері державного управління і 
права як В. Нонік, О. Сінчук, Н. Задирака, 
Р. Кабанець, О. Задорожній, А. Приходько, 
А. Боровик, І. Нуруллаєв, Т. Супрун та 
інші. Зазначені вчені розглядали питання 
розуміння терміну «корупція» на міжна-
родному рівні та стандартів боротьби з 
нею, що закріплені в міжнародно-право-
вих актах.

Мета статті. Охарактеризувати пра-
вову природу міжнародних стандартів 
антикорупційної політики, з’ясувати їх 
походження та особливості.

Виклад основного матеріалу. Важ-
ливість дослідження міжнародних стан-
дартів державної антикорупційної полі-
тики визначається тяжким становищем 
України в контексті високого рівня коруп-
ції в публічному та приватному секторі.  

Показовим щодо цього є Індекс сприй-
няття корупції (Corruption Perceptions 
Index, CPI) – показник, який з 1995 року 
розраховується міжнародною організа-
цією Transparency International. Сама орга-
нізація не проводить власних опитувань. 
Індекс розраховують на основі 13 дослі-
джень авторитетних міжнародних установ 
і дослідницьких центрів. Ключовим показ-
ником Індексу є кількість балів, а не місце 
в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) 
означає, що корупція фактично підміняє 
собою державу, максимальна (100 балів) 
свідчить про те, що корупція майже від-
сутня. Індекс оцінює корупцію лише в дер-
жавному секторі. За даними Transparency 
International, Україна отримала 32 бали зі 
100 можливих в Індексі сприйняття коруп-
ції (Corruption Perceptions Index – CPI) за 
2021 рік, і тепер посідає 122 місце зі 180 
країн у СРІ [1]. На діаграмі, зазначеній на 
рисунку 1 «Україна в Індексі сприйняття 
корупціїї», можна побачити, що загальна 
динаміка сприйняття корупції хоч і є пози-
тивною за останні роки, однак якщо спів-
ставити масштаб вже проведених реформ, 
кількість витрачених ресурсів та отрима-
ний результат, то можна зробити висно-
вок про крайню неефективність роботи 
держави у цьому напрямку, зважаючи на 
значний запит суспільства до боротьби з 
корупцією.

У другій половині ХХ століття, у зв’язку 
з діяльністю різних міжнародних міжуря-
дових, неурядових організацій та актив-
ними глобалістськими тенденціями у світі 
прийшло розуміння проблеми корупції як 
значної світової проблеми. З огляду на це, 
виникла потреба в спільній діяльності дер-
жав для протистояння цій загрозі та ство-
ренні загальних стандартів для боротьби 
з нею. Одним з перших актів, який визнав 
проблему корупції у світі стала Резолюція 
Генеральної Асамблеї ООН 3514(ХХХ) від 
11 грудня 1975 р., яка засудила всі види 
корупції, закцентувавши увагу на коруп-
ції, пов’язаної з діяльністю транснаціо-
нальних корпорацій. Відповідна Резолюція 
також встановила одні з перших стандар-
тів антикорупційної політики, якої мають 
дотримуватися держави – співпраця та 
обмін досвідом [4]. Ці стандарти є вкрай 
важливими, оскільки з процесами еконо-
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  Рис. 1. Україна в Індексі сприйняття корупції

мічної, політичної, соціальної, культурної 
глобалізації світу проблема корупції пере-
стала бути чимось суто внутрішньодер-
жавним.

Наступним документом ООН, який вже 
більш комплексно підійшов до проблеми 
корупції у світі, стала Резолюція VIII Кон-
гресу ООН по запобіганню злочинності 
«Практичні заходи боротьби з корупцією» 
від 07 вересня 1990 р. У ній зазначається 
важливий аспект, що термін «корупція» 
має скоріше загальний характер і не є 
точним правовим терміном. Найбільш 
явним проявом корупції є одержання 
хабаря тією або іншою особою. Разом з 
тим треба пояснити, що не меншу загрозу 
для суспільства і правильного управ-
ління ним становлять також інші форми 
поведінки, які навіть не визначаються як 
хабарництво. Окрім закріплення деяких 
видів корупційних злочинів, Резолюція 
також встановлює необхідність створення 
організаційної структури для ефектив-
ної боротьби з корупцією, попереджає 
запобігати створенню єдиного органу з 
виключною юрисдикцією щодо коруп-
ційних злочинів та дублюванню функ-
цій антикорупційних органів, встановлює 
адміністративні та законодавчі механізми 
попередження корупції і зловживання 
владою, процедури виявлення, пере-
слідування й осудження корумпованих 

службовців, врегульовує питання щодо 
вилучення коштів і майна, отриманого в 
результаті корупції, економічних санкцій 
проти підприємств, замішаних у коруп-
ції, а також приділяє увагу процесу під-
готовки кадрів для антикорупційних орга-
нів і обміну міжнародним досвідом [5]. Як 
зазначає В. Щерба, у подальшому ці ідеї 
були розвинуті в Резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН «Боротьба з корупцією» від 
12 грудня 1996 р., Міжнародному кодексі 
поведінки посадових осіб; Декларації ООН 
про боротьбу з корупцією і хабарництвом 
у міжнародних комерційних операціях 
(1996) [6].

Результатом багаторічної діяльності 
ООН та інших регіональних міжурядових 
організацій у цій сфері, яка полягала у 
накопиченні інформації, її теоретичному 
опрацюванні, прийнятті ряду резолюцій, 
декларацій, конвенцій, таких як Конвен-
ція Ради Європи «Про відмивання, вияв-
лення, вилучення та конфіскацію доходів 
від злочинної діяльності» від 8 листопада 
1990 р. [7], Конвенція Ради Європи про 
кримінальну відповідальність за коруп-
цію від 27 січня 1999 р. [8], Конвенція 
Ради Європи про цивільно-правову відпо-
відальність за корупцію від 4 листопада 
1999 р. [9], Конвенція ООН проти тран-
снаціональної організованої злочинно-
сті від 15 листопада 2000 р. [10], Міжа-
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мериканська конвенція про боротьбу з 
корупцією, прийнята Організацією аме-
риканських держав 29 березня 1996 р. 
[11], Конвенція про боротьбу з коруп-
цією, яка зачіпає посадових осіб Європей-
ських Співтовариств або посадових осіб 
держав – членів Європейського Союзу, 
прийнята Радою Європейського Союзу 
26 травня 1997 р. [12], Конвенція про 
боротьбу з підкупом іноземних посадо-
вих осіб під час проведення міжнародних 
ділових операцій, прийнята Організацією 
економічного співробітництва та розвитку 
21 листопада 1997 р. [13], Конвенція 
Африканського союзу про попередження 
корупції та боротьбу з нею, ухвалена гла-
вами держав та урядів Африканського 
союзу 12 липня 2003 р. [14], стала роз-
робка і прийняття на 58-й сесії Генераль-
ної Асамблеї ООН у жовтні 2003 року єди-
ного консолідованого акта – Конвенції 
ООН проти корупції [15]. За задумом авто-
рів Конвенції її роль полягає у:

a) сприянні вжиттю й посиленню захо-
дів, спрямованих на більш ефективне й 
дієве запобігання корупції та боротьбу з 
нею;

b) заохоченні, сприянні та підтримці 
міжнародного співробітництва й техніч-
ної допомоги в запобіганні корупції та в 
боротьбі з нею, зокрема в поверненні 
активів; 

c) заохоченні чесності, відповідально-
сті й належного управління громадськими 
справами й державним майном.

Конвенція ООН проти корупції містить 
перелік корупційних діянь, які визначає 
як кримінально-карними: 

 – підкуп національних державних 
посадових осіб чи іноземних державних 
посадових осіб і посадових осіб міжурядо-
вих організацій; 

 – розкрадання, неправомірне привлас-
нення або інше нецільове використання 
майна державною посадовою особою; 

 – зловживання впливом в корисливих 
цілях; 

 – зловживання службовим станови-
щем;

 – незаконне збагачення; підкуп та 
розкрадання майна у приватному секторі;

 – відмивання доходів, здобутих зло-
чинним шляхом;

 – перешкоджання здійсненню право-
суддя.

Якщо проаналізувати положення Кон-
венції ООН проти корупції наряду з іншими 
профільними регіональними міжнарод-
но-правовими актами, що були зазначені 
вище, можна зробити авторське узагаль-
нення стандартів антикорупційної полі-
тики, що існують на міжнародно-право-
вому рівні:

1. Проведення послідовної державної 
антикорупційної політики. Держава роз-
робляє та здійснює або проводить ефек-
тивну та скоординовану політику запобі-
гання та протидії корупції, а також сприяє 
участі суспільства та утверджує принципи 
правопорядку, належного управління 
публічними справами та громадським май-
ном, чесності та непідкупності, прозорості 
та відповідальності.

2. Формулювання чіткого та розгорну-
того понятійного апарату. Це визначення 
корупції, суб’єктів корупційних правопо-
рушень, активного та пасивного підкупу 
та ін.

3. Визнання предметом хабара (під-
купу) переваг нематеріального харак-
теру (пільги, послуги та ін.), у тому числі 
наданих для іншої фізичної чи юридичної 
особи.

4. Встановлення відповідальності за 
участь у корупції іноземних публічних 
посадових осіб чи міжнародних цивільних 
службовців.

5. Встановлення кримінальної відпові-
дальності юридичних осіб.

6. Суворе дотримання принципів рів-
ності всіх перед законом; правової рег-
ламентації діяльності державних органів, 
законності та гласності такої діяльності, 
державного та громадського контролю 
за нею; відновлення порушених прав та 
законних інтересів фізичних та юридич-
них осіб, ліквідації та попередження шкід-
ливих наслідків корупційних правопору-
шень; визнання допустимості обмежень 
права і свободи державних посадових 
осіб, а також прирівняних до них осіб у 
випадках, передбачених законом; вста-
новлення заборони для державних поса-
дових осіб та осіб, прирівняних до них, на 
зайняття підприємницькою діяльністю, у 
тому числі на зайняття оплачуваних посад 
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в органах управління суб’єктів господа-
рювання.

7. Оптимізація кадрової роботи, вклю-
чаючи належні процедури відбору та під-
готовки кадрів для зайняття публічних 
посад, які вважаються особливо враз-
ливими з точки зору корупції, та ротації, 
у належних випадках, таких кадрів на 
таких посадах; встановлення справед-
ливої оплати праці з урахуванням рівня 
економічного розвитку держави; здійс-
нення освітніх та навчальних програм для 
того, щоб такі особи могли задовольняти 
вимоги щодо правильного, сумлінного та 
належного виконання публічних функ-
цій, а також забезпечення ним спеціалі-
зованої та належної підготовки з метою 
поглиблення усвідомлення ними ризиків, 
пов’язаних з корупцією та пов’язаних з 
виконанням ними своїх функцій.

8. Розробка та застосування кодексів 
або стандартів поведінки для правиль-
ного, сумлінного та належного виконання 
публічних функцій.

9. Здійснення публічних закупівель та 
управління публічними фінансами має 
відбуватися на основі прозорості, конку-
ренції та об’єктивних критеріїв прийняття 
рішень.

10. Створення ефективної правової 
протидії відмиванню коштів.

Використання інституту конфіскації у 
боротьбі з корупцією. Вжиття заходів, які 
можуть знадобитися для забезпечення 
можливості конфіскації доходів від коруп-
ційних злочинів, або майна, вартість якого 
відповідає вартості таких доходів, або 
майна, обладнання та інших засобів, що 
використовувалися або призначалися для 
використання під час скоєння корупцій-
них злочинів.

11. Відшкодування збитків, заподіяних 
державними органами та іншими органами 
влади громадянину чи юридичній особі 
внаслідок незаконних дій (бездіяльності), 
у тому числі внаслідок видання правового 
акта, що не відповідає закону.

12. Створення органів, що спеціалізу-
ються на боротьбі з корупцією за допомо-
гою правоохоронних заходів.

13. Міжнародне співробітництво у 
сфері боротьби з корупцією, в тому числі 
повернення до країн походження активів, 

отриманих у результаті корупції. Країни 
повинні розробляти свої закони з таким 
розрахунком, щоб вони допускали вза-
ємну правову допомогу на користь співп-
раці з державами, які розслідують випадки 
корупції. 

О. Сінчук з цього приводу зазначає, що 
наразі Конвенція ООН проти корупції являє 
собою так званий базис для приведення 
національного законодавства кожної дер-
жави-учасниці у відповідність з загально-
визнаними методами та заходами щодо 
попередження та протидії корупції [16]. 
З цим також погоджується Н. Задирака, 
вказуючи, що згадана Конвенція створює 
теоретичну основу для адаптації націо-
нального законодавства та визначення 
фундаментальних засад антикорупційної 
політики держав-учасниць цього міжна-
родного договору [17, с. 27–29]. Сліду-
вання стандартам, закладеним в Конвенції 
ООН проти корупції допомагає державам 
більш ефективно співпрацювати в тих сфе-
рах, які є найбільш вразливими до корупції 
і в цілому поглиблює довіру між ними.

Якщо ж окремо робити акцент на 
основних європейських актах щодо про-
тидії корупції, то не можна не вказати 
про Резолюцію (97) 24 «Двадцять прин-
ципів боротьби з корупцією», прийняту 
06 листопада 1997 р. Комітетом Міністрів 
Ради Європи, де зазначалось, що визна-
чальними для національного законодав-
ства держав є принципи: 

 – здійснення ефективних заходів 
щодо запобіганню корупції та підняття 
суспільного розуміння і просування етич-
ної поведінки; 

 – визнання національної та міжнарод-
ної корупції кримінальною;

 – забезпечення відповідних заходів 
для конфіскації і позбавлення доходів в 
результаті випадків корупції;

 – запобігання тиску на юристів, які 
займаються випадками корупції;

 – незалежності і автономності та спе-
ціалізації людей або органів, що від-
повідають за боротьбу з корупцією та 
забезпечення їх відповідними засобами і 
навчанням для виконання їх завдань;

 – прозорості організації, функціону-
вання та прийняття рішень публічними 
адміністраціями;
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 – широкого розвитку міжнародного 
співробітництва у всіх областях боротьби 
з корупцією [18]. Більшість цих стандартів 
були в подальшому закріплені в Криміналь-
ній конвенції Ради Європи про боротьбу 
проти корупції від 21 січня 1999 р. [8].

Відповідно до Цивільної Конвенції Ради 
Європи про боротьбу з корупцією від 
04 листопада 1999 р. передбачено:

прийняття сторонами у внутрішньому 
законодавстві ефективних засобів право-
вого захисту осіб, яким заподіяно шкоду 
внаслідок корупційних дій;

право осіб, яким заподіяно шкоду внаслі-
док корупційних дій, на порушення судової 
справи з метою отримання повної компен-
сації за заподіяну шкоду. Така компенса-
ція може охоплювати матеріальні збитки, 
втрачену вигоду та немайнову шкоду [9]. 

Конвенції в сфері кримінального та 
цивільного права, прийняті Радою Європи 
як головною міжурядовою організацією 
на континенті, є взірцем для європей-
ських країн щодо належного провадження 
антикорупційної політики. Тому, Україна, 
яка ратифікувала обидві ці Конвенції, має 
чітко притримуватись тих стандартів, які є 
складовою частиною цих документів для 
протидії корупції в публічному і приват-
ному секторі.

Висновки та пропозиції. Імплемен-
тація норм міжнародного права у сфері 
боротьби з корупцією є важливою скла-
довою формування глобального антико-
рупційного порядку та необхідною умо-
вою ефективної боротьби з корупцією 
на національному рівні. Нажаль, зараз 
українській антикорупційній політиці 
притаманна фрагментація положень між-
народних актів, що імплементуються, їх 
вибірковий характер, що значно знижує 
успішність правореалізації.

Підсумовуючи вищевикладене, слід 
зазначити, що останніми роками багато 
зроблено для посилення антикорупцій-
ного законодавства в Україні та його 
відповідності міжнародним стандартам 
боротьби з корупцією. В даний час в полі-
тичній обстановці, що складається, знання 
та вивчення міжнародних стандартів по 
боротьбі з корупцією стає все більш акту-
альним як для простих громадян, так і для 
правозастосовувачів.
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Anishchenko M.  INTERNATIONAL STATE ANTI-CORRUPTION POLICY STANDARDS
The article is devoted to the study of international standards of anti-corruption policy, 

enshrined in international and regional acts. At the beginning of the article, criticism of 
the anti-corruption reform in Ukraine is given, pointing out that the amount of resources 
spent and the result obtained indicates the extreme inefficiency of the state’s work in this 
direction, given the significant demand of society to fight corruption. Next, the author reveals 
the historical aspect of the activities of international organizations in the formation of anti-
corruption standards. In this context, emphasis is placed on the work of the UN in this 
direction. The result of the long-term activity of the UN and other regional intergovernmental 
organizations in this area, which consisted in the accumulated information, its theoretical 
processing, the adoption of a number of resolutions, declarations, conventions, was the 
development and adoption at the 58th session of the UN General Assembly in October 
2003 of a single consolidated act - UN Convention against Corruption. Next, the author 
notes which international standards of anti-corruption policy are a constituent part of acts 
of the UN and regional intergovernmental organizations. It is concluded that following the 
standards laid down in the UN Convention against Corruption helps states to cooperate more 
effectively in those areas that are most vulnerable to corruption and generally deepens trust 
between them. European regional acts, which are a component of international standards of 
anti-corruption policy, are also separately noted. In the context of the connection between 
national and international law, it is noted that Ukraine, which has ratified the Conventions 
in the field of criminal and civil law adopted by the Council of Europe, must clearly adhere 
to those standards that are an integral part of these documents to combat corruption in the 
public and private sectors. Summarizing the above, it is indicated that in recent years much 
has been done to strengthen anti-corruption legislation in Ukraine and its compliance with 
international anti-corruption standards. However, currently the Ukrainian anti-corruption 
policy is characterized by the fragmentation of the provisions of the implemented international 
acts, their selective nature, which significantly reduces the success of law enforcement.

Key words: corruption, anti-corruption policy, international standards, UN, Council of 
Europe.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ 
РОЗБУДОВИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУР ІНФОРМАЦІЙНО-
ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА ЗБРОЙНИХ СИЛ 
УКРАЇНИ (2007–2021 РР.)

Розглядається система протидії негативним інформаційно-психологічним впливам в 
системі Міністерства оборони України, яка існувала до створення у 2016 р. Сил спеці-
альних операцій Збройних Сил (ЗС) України, зазначається, що вона була значною мірою 
децентралізована. Висвітлено процес творення військових частин (центрів)  інформа-
ційно-психологічних операцій (ІПсО). Автори зосереджуються на аналізі організацій-
но-правових засад та управління Сил спеціальних операцій (ССО) як окремого ком-
понента ЗС України, творення в них з 2016 р. структурного елемента для проведення 
ІПсО. Докладно висвітлюються еволюція організаційно-штатної побудови, функцій та 
засад бойового застосування частин ІПсО з урахуванням світового досвіду розвитку 
подібних структур.

Розглядається організаційно-управлінська будова сил і засобів ІПсО ЗС України в 
зоні проведення АТО та ООС на Сході України, їх основні завдання із захисту особового 
складу ЗС України на населення від негативного інформаційно-психологічного впливу 
противника, у т.ч. у взаємодії із національними спецслужбами. Дається характерис-
тика    організаційно-функціональній інтеграції зусиль з проведення об’єднаних інфор-
маційних заходів органів управління та військових частин ІПсО, цивільно-військових 
відносин, структур морально-психологічного забезпечення, преси та комунікації (прес-
служб, відомчих ЗМІ), оперативних груп від вищих навчальних та науково-дослідних 
установ ЗС України. Визначено  систему підготовки (перепідготовки) фахівців різного 
профілю для військових частин ІПсО ССО. Розглядаються науково-практичні погляди на 
перспективні шляхи удосконалення сил інформаційного протиборства ЗС України.

Ключові слова: військове управління, оборонне будівництво,  інформаційна без-
пека, інформаційно-психологічне протиборство, збройні сили, спецслужби.

Постановка проблеми.  Початок ХХІ 
ст. відзначився переходом до такого типу 
збройного протиборства (конфліктності), в 
якому вирішальна роль належить нетради-
ційним засобам. Підвищення питомої ваги 
сил інформаційно-психологічних операцій 
(ІПсО) як компоненту збройних сил (ЗС) 
провідних країн світу та його ролі у сучас-

них локальних війнах та конфліктах зако-
номірно витікає із особливостей т.зв. «війн 
шостого покоління» – переважно некон-
тактних війн, однією із особливостей яких 
є нанесення противнику комплексного 
ураження інформаційно-психологічного 
ураження, яке примушує його капітулю-
вати до (без) масштабних бойових дій. 
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Нині сили ІПсО перетворилися на 
результативний інструмент неконвенцій-
них («гібридних») війн та конфліктності 
нового концептуального типу. Почина-
ючи із листопада 2007 р., коли Указом 
Президента України було започатковано 
творення ССО як компоненту ЗС України 
із окремими частинами ІПсО, актуалізу-
валася потреба в юридичному й управ-
лінському осмисленні світового й вітчиз-
няного досвіду розбудови військових 
формувань цього типу. Крім того, значу-
щим у науково-практичному відношенні є 
поглиблене дослідження досвіду творення 
та управління діяльністю системою інфор-
маційно-психологічних заходів та забез-
печення безпеки військовослужбовців й 
цивільного населення від деструктивного 
інформаційно-психологічного впливу, яка 
була запроваджена в зоні проведення АТО 
та ООС (2014–2021 рр.).

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. В Україні плідне розвивається  нау-
ковий напрям із вивчення стратегії, тактики, 
форм і методів інформаційно-психологічного 
впливу (протиборства) в інтересах захисту 
від нього особового складу ЗС та населення 
України, удосконалення профільних сил і 
засобів сектору безпеки і оборони, мораль-
но-психологічного забезпечення військо-
вих формувань України [1–10 та інші]. 
Серйозний професійний аналіз організацій-
но-функціональних засад розбудови частин 
ІПсО та їх бойового застосування у зоні 
проведення АТО та ООС подається у нау-
ково-дослідних роботах з проблем сучас-
ного протиборства в інформаційній сфері 
вчених Національного університету обо-
рони України імені Івана Черняховського та 
Житомирського військового інституту імені 
С.Корольова [11–13]. Особливості ста-
новлення та діяльності підрозділів ІПсО, у 
т.ч. в контексті розбудови ССО ЗС України, 
досліджуються у працях з проблем органі-
заційно-функціонального розвитку «еліт-
них військ» провідних спеціалістів з цієї 
тематики Я.Жаркова, І.Луньова, Ю.Сервет-
ника, А.Слюсаренка, П.Сніцаренка та інших 
дослідників [14–21], у колективних роботах 
співробітників вищих військових закладів 
освіти [22–23].

Мета статті – розкриття особливос-
тей організаційно-управлінського меха-

нізму функціонування структур інформа-
ційно-психологічного впливу (ІПсВ) ЗС 
України як важливого інструмента захи-
сту військовослужбовців та населення 
від деструктивних зовнішніх інформацій-
но-психологічних впливів.

Виклад основного матеріалу. 
Збройні Сили України успадкували апа-
рати спецпропаганди (за радянською тер-
мінологією) Київського, Прикарпатського 
(ПрикВО) та Одеського військових окру-
гів Радянської Армії та досвідчені кадри 
спеціалістів у сфері інформаційного про-
тиборства. При цьому спецпропаганди-
сти  ПрикВО мали досвід інформаційного 
забезпечення у низці локальних збройних 
конфліктів та операцій (операція «Вихор» 
в Угорщині у 1956 р., операція «Дунай» у 
Чехословаччині у 1968 р., солідний дос-
від ІПсО у специфічних умовах Афганської 
війни 1979–1989 рр. тощо) [17, с. 15–21]. 
Першим помітним досвідом бойового 
застосування підрозділів інформаційного 
протиборства ЗС України стало забезпе-
чення діяльності українського військо-
вого контингенту в Іраці, де було обрано 
управлінську форму запровадження відді-
лення ІПсО у структурі командного органу 
українського контингенту [16; 24].

Судячи з наявної у відкритих джере-
лах інформації, творення центрів ІПсО у 
ЗС України розгорнулося у першій поло-
вині першої декади 2000-х рр. на основі 
директиви Міністра оборони України від 
2 грудня 2002 р. «Про проведення органі-
заційних заходів у Збройних Силах Укра-
їни у 2003–2005 рр.». Зокрема, на основі 
директиви та на підставі наказу коман-
дувача військ Південного оперативного 
командування ЗС України (ПОК, січень 
2004 р.) на основі «редакційно-видав-
ничої групи (на іноземних мовах)» ПОК 
утворили 83-й центр ІПсО з підпоряд-
куванням Сухопутним військам, згодом 
частина перепідпорядковувалася коман-
дуванням Повітряних сил та ВМС ЗС Укра-
їни. Днем створення частини встановлено 
дату 25 липня 2004 р. [25].

Із початком творення сил спеціаль-
них операцій як окремого компоненту ЗС 
України відповідно до Указу Президента 
України від 12 грудня 2007 р. №  209 
«Про додаткові заходи щодо підвищення 



2022 р., № 3

149

боєздатності Збройних Сил України», 
створили відділ ІПсО Управління спеці-
альних операцій (УСО) ГШ ЗС України (з 
2016 р. – Командування ССО ЗС Укра-
їни) [19; 26, с. 30–31]. Активно розви-
валися дослідження світового й вітчиз-
няного організаційно-управлінського 
досвіду творення та застосування частин 
ІПсО ССО, тривала підготовка відповідної 
навчальної літератури під егідою кафедри 
аеромобільних військ та сил спеціальних 
операцій Національного університету обо-
рони України імені Івана Черняховського. 
У 2014 р. функції безпосереднього управ-
ління частинами ІПсО ЗС України пере-
дали Управлінню інформаційних техноло-
гій МО України. На той час безпосередня 
реалізація завдань інформаційно-психо-
логічного протиборства в системі МО та ЗС 
України покладалася на центри ІПсО: 72 
(головний), 74-й центр та 16-й загін ІПсО 
(в оперативному підпорядкуванні Коман-
дуванню Сухопутних військ ЗС України), 
83-й центр (в оперативному підпоряд-
куванні Командування ВМС ЗС України). 
Типова структура центра ІПсО (станом на 
початок 2014 р.) включала: аналітичний 
відділ; відділ спостереження та спеціаль-
них дій з групою інформаційного забезпе-
чення; відділення друкованої пропаганди; 
відділення інформаційно-телекомуніка-
ційних технологій. До кола завдань цих 
частин віднесли:

 – провадження моніторингу інформа-
ційного простору з метою виявлення фак-
тів (ознак) деструктивного ІПсВ на особо-
вий склад ЗС та населення України;

 – оцінка стану суспільно-політичної 
обстановки, наслідків вплив на неї влас-
них та ворожих заходів ІПсВ;

 – розробка та підготовка для подаль-
шого поширення відповідних аудіо, відео-
матеріалів, друкованої продукції;

 – робота за призначенням у комп’ю-
терних мережах, соціальних мережах;

 – підтримання технічної готовності та 
розробка матеріалів для звукового мов-
лення в особливий період (у польових 
умовах тощо);

 – співробітництво у рамках визначе-
них завдань із національними засобами 
масової інформації, громадськістю тощо 
[13, с. 64].

На думку дослідників, до 2014 р. існу-
вали серйозні проблеми з організацією 
управління забезпеченням інформацій-
ною безпеки держави та проведенням 
власних акцій ІПсВ. Зокрема, не існувало 
доктринального документу щодо захисту 
інтересів держави в інформаційній сфері 
як основи скоординованої діяльності дер-
жавних органів. Функції управління у цій 
сфері розподілялися між сімома органами 
та відомствами: РНБО України, СБУ, МОН 
України, Міністерством культури України 
тощо [12, с. 197].

Водночас розбудова й оснащення 
інформаційно-психологічного компоненту 
ССО ЗС України наражалася на значні 
управлінське-організаційні та матеріаль-
но-фінансові труднощі. Результатом стала 
ситуація, коли профільні підрозділи ЗС 
України, за словами координатора  групи 
«Інформаційний спротив» Д.Тимчука, 
наприкінці лютого – на початку березня 
2014 р. продемонстрували «безпорад-
ність» на інформаційному театрі «гібрид-
ної війни», що стосувалося, зокрема, так-
тико-технічної та методичної неготовності 
сил ІПсО вести інформаційне протибор-
ство у зоні конфлікту на Сході України, 
адекватно працювати із свідомістю місце-
вого населення [27].

З 2016 р., у рамках розбудови ССО як 
компонента Збройних Сил (ЗС) України, 
до їх складу передали частини (Голов-
ний центр, 16, 74, 83-й центри) ІПсО, 
раніш підпорядковані Управлінню інфор-
маційних технологій МО України1. У квітні 
2019 р. вийшов настановний документ 
ГШ щодо порядку організації ПсО у ЗС 
України. Станом на лютий 2022 р. основу 
інформаційно-психологічного компоненту 
ССО ЗС України становили  центри ІПсО: 
16-й центр (в/ч А1182, сел. Гуйва, Жито-

1  Луньов І.В. Сучасний стан, завдання та 
перспективи розвитку Сил спеціальних операцій 
Збройних Сил України. К.: НУОУ, 2019. С. 3–4; Пер-
спективи, проблеми розвитку та застосування Сил 
спеціальних операцій Збройних Сил України. Тези 
науково-практичного семінару 14 листопада 2019 р. 
К.: НУОУ, 2020. С.62; Жарков Я.М. Історичні переду-
мови виникнення системи інформаційно-психологіч-
них операцій у ЗС України. Матеріали Всеармійської 
наук.-практич. конф. «Модернізація змісту мораль-
но-психологічного забезпечення діяльності військ 
(сил) в умовах переходу ЗС України на контрактну 
основу комплектування» від 26.04.2006. К.: НАОУ, 
2006. С. 15–21. Козлов С. Силы специальных опера-
ций Украины на линии огня. Независимое военное 
обозрение. 2022. 10 февраля.
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мирська обл.); 72-й (в/ч А4398, Бровари, 
Київська обл.); 74-й (в/ч А1277, Львов) та 
83-й центр (в/ч А2455, Одеса) [18, с. 3–4; 
23, с. 78]. Утвердилася профільна орга-
нізаційно-функціональна структура цен-
трів. Зокрема, у 72-у (Головному центрі, 
ГЦ) ІПсО до неї входили відділи:  аналі-
тичний; інформаційного забезпечення; 
соціальної інженерії; спостереження і 
спеціальних заходів; розробки і захисту 
власних інформаційних ресурсів; роботи в 
соціальних мережах; розробки друкованої 
продукції; розробки теле-радіопродукції.

У згаданому 72-у ГЦ ІПсО налічувалося 
146 штатних посад, а загальна чисельність 
персоналу центрів ІПсО оцінювалася у 
приблизно 550-600 штатних одиниць. Для 
розробки і реалізації конкретних «пси-
хологічних акцій» (ПсАк, тобто заходів 
цілеспрямованого інформаційно-психоло-
гічного впливу на визначену аудиторію, 
регіон тощо) створювалися позаштатні 
тактичні групи з офіцерів центрів ІПсО 
[28]. Відповідно до визначених завдань та 
технічних особливостей сучасного інфор-
маційного протиборства ускладнювалася 
організаційно-функціональна будова цен-
трів ІПсО ССО. Так, структура 83-го цен-
тра ІПсО (Одеса, станом на кінець 2018 р.) 
складалася:

Управління (командування (6 штатних 
одиниць за штатом мирного часу); опе-
ративне відділення (4); служба охорони 
державної таємниці (2); медслужба (2) 
додавалася за штатом воєнного часу.

Основні підрозділи:
Інформаційно-аналітичний загін (10): 

інформаційно-аналітичне відділення; 
група збору та обробки інформації.

Загін підготовки та проведення інфор-
маційних заходів (9): група розробки дру-
кованої продукції; відділення розробки 
телерадіопродукції; група інформаційного 
забезпечення.

Загін підготовки та проведення інфор-
маційних заходів (16): три відділення спо-
стереження та спеціальних дій (у воєнний 
час – чотири); група роботи в соціальних 
мережах; у воєнний час до штату додава-
лася група розробки та захисту власних 
інформаційних ресурсів.

Підрозділи забезпечення: радіостан-
ція (3) та відділення матеріально-тех-

нічного забезпечення (6), у воєнний час 
додавалася апаратна на автомобілі. На 
озброєнні центру, крім автомобілів, ПЕОМ 
та засобів зв’язку і кодування, особистої 
стрілецької зброї перебувала спеціальна 
техніка частин ІПсО: засоби оператив-
ної поліграфії (1), станція звукомовлення 
ЗС-88 на БТР-80 (1), пересувний радіо-те-
летрансляційний комплекс ПРТК-1 (1), 
редакційно-видавничий автоматизова-
ний комплекс (3), техніка психологічної 
боротьби (2 од.) [29].

Активно були задіяні частини ІПсО ССО 
ЗС України (котрі навесні 2015 р. перевели 
на штати військового часу) у проведенні 
АТО та ООС на Сході України: Головний 
центр, 74 та 83-й центри, 16-й загін ІПсО.  
Зокрема, для здійснення інформаційної 
підтримки дій військ, зі складу військових 
частин ІПсО в підпорядкування керівника 
АТО направлялися зведені загони ІПсО з 
їх розподілом по напрямам дій в інтере-
сах оперативно-тактичних угрупувань. 
Загальне керівництво ними здійснював 
заступник керівника АТО по взаємодії з 
громадськістю та засобами масової інфор-
мації. Оперативне планування захисту від 
негативного інформаційно-психологічного 
впливу здійснювалося в рамках «Плану 
інформаційних заходів в ході проведення 
стабілізаційних дій та оборонної операції 
в зоні проведення операції на території 
Донецької та Луганської областей». До 
згаданої мережі увійшли і чотири зведені 
загони (оперативні групи) від військо-
вих частин ІПсО (розташування – Крама-
торськ, Маріуполь, Старобільськ).

Розвідувальна підтримка надавалася 
службою розвідувального забезпечення 
інформаційно-психологічної протидії 2-го 
Департаменту Головного управління роз-
відки МО України. Науково-аналітичне 
сприяння здійснювали науково-дослідний 
центр гуманітарних проблем ЗС України, 
«група високотехнологічної підтримки»  
Житомирського військового інституту, а 
також з Український науково методичний 
центр практичної психології та соціальної 
роботи [7, с. 716–727; 12, с. 220–240].

Згідно існуючим науково-практичним 
поглядам на перспективну модель управ-
ління силами ІПсО, начальник Управління 
ІПсО має бути заступником командувача 
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ССО ЗС України. Самі частини ІПсО пропо-
нується перетворити у Центри медійного 
забезпечення, утворені за регіональною 
ознакою. Розробляються проекти засто-
сування у «спеціальних діях в інтересах 
психологічних операцій» зведених так-
тичних груп спеціального призначення. 
(підрозділ ІПсО може бути компонентом 
штабної ланки, займатися плануванням й 
прогнозуванням обстановки, аналітичною 
роботою) [23, с. 11–12].

Висновки і пропозиції. В організа-
ційно-управлінському відношенні у ЗС 
України обрана модель функціонування 
структур ІПсО у складі ССО як компо-
нента збройних сил. Видається доцільним 
подальший розвиток системи спеціалізо-
ваної підготовки перепідготовки кадрів  
техніко-кібернетичного, соціально-психо-
логічного й воєнно-гуманітарного профіля 
для частин ІПсО ССО.
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Vedeneev D., Semeniuk O. Organizational and management mechanism 
of development and activity of structures of informational and psychological 
countermeasures of the Armed Forces of Ukraine

The system of counteracting negative informational and psychological influences in the 
system of the Ministry of Defense of Ukraine, which existed before the creation of the Special 
Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine in 2016, is considered. It is noted that 
it was largely decentralized. The process of creating military units (centers) of information 
and psychological operations (IPsO) is covered. The authors focus on the analysis of the 
organizational and legal foundations and management of the Special Operations Forces 
(SFO) as a separate component of the Armed Forces of Ukraine, the creation of a structural 
element in them since 2016 for the conduct of IPS. The evolution of the organizational 
and staff structure, functions and principles of combat application of parts of the IPsO are 
covered in detail, taking into account the world experience of the development of similar 
structures.

The organizational and management structure of the forces and means of the Security 
Forces of the Armed Forces of Ukraine in the area of   anti-terrorist operations and anti-
terrorist operations in the East of Ukraine, their main tasks to protect the personnel 
of the Armed Forces of Ukraine on the population from the negative informational and 
psychological influence of the enemy, including in cooperation with national special services. 
The characteristics of the organizational and functional integration of efforts to conduct 
joint information activities of the management bodies and military units of the IPsO, civil-
military relations, structures of moral and psychological support, press and communication 
(press services, departmental mass media), operational groups from higher educational and 
research institutions of the Armed Forces of Ukraine. The system of training (retraining) of 
specialists of various profiles for the military units of the IPsO of the SSO has been defined. 
Scientific and practical views on prospective ways of improving information countermeasures 
of the Armed Forces of Ukraine are considered.

Key words: military management, defense construction, information security, 
informational and psychological countermeasures, armed forces, special services.
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ СПІВПРАЦІ МІЖ ГРОМАДЯНСЬКИМ 
СУСПІЛЬСТВОМ І ПУБЛІЧНИМ УПРАВЛІННЯМ В УКРАЇНІ

У статті досліджуються детермінанти впливу міжнародного досвіду підвищення ефек-
тивності спрівпраці між громадянським суспільством і публічним управлінням в Україні. 
Відтак обґрунтовано, що практика останніх десятиліть підтверджує, що зі всіх європей-
ських інститутів лише Комісія і її адміністративний апарат (публічна влада) були точкою 
прямого контакту для європейського громадянського суспільства. Відповідно до існую-
чого законодавства реалізація європейських рішень лежить повністю на національних і 
місцевих органах публічного управління, що залишає мало місця для маневру в цьому 
відношенні. З’ясовано, що різноманітність взаємин між суб’єктами публічного управ-
ління, бізнесом та громадянським суспільством діє не тільки в рамках національних 
держав, де характер взаємовідносин з державними інститутами і бізнесом регламен-
тується національним законодавством, але і виходить на рівень загальноєвропейських 
відносин в рамках Європейського Союзу. Характер взаємовідносин інститутів громадян-
ського суспільства різних країн з наднаціональними суб’єктами публічного управління 
Європейського Союзу ускладнюється як різним рівнем розвитку самих інститутів гро-
мадянського суспільства, їх ціннісною орієнтацією, так і відсутністю детальної правової 
бази для такої взаємодії на наднаціональному рівні. Відзначено, що в країнах Європей-
ського Союзу існує велика різноманітність моделей взаємин між суб’єктами публічного 
управління та громадянським суспільством (часом їх розрізняють навіть в рамках однієї 
країни), які за аналогією з ЄСМ умовно можна об’єднати в три основні види – континен-
тальний (корпоративістський), північноєвропейський і англосаксонський, що вибудову-
ють свої відносини з наднаціональними органами ЄС у форматі різних «моделей участі». 
Констатовано, що визначення людини головною цінністю держави, а, отже, і інвестиції 
в людину, її освіту, культуру, дозвілля тощо ‒ в розвинених державах уже давно стало 
пріоритетом. Інтелект і знання людини ‒ важливий ресурс, який визнаний у всьому 
світі, але поки що ефективно не використовується в нашій країні, в цьому напрямку 
українське суспільство істотно відстає від європейських держав, від моделі інформа-
ційного суспільства, суспільства знань. Змінити ситуацію можливо реформуванням всієї 
організації управління суспільними процесами.

Ключові слова: людина, громадянське суспільство, держава, національне законо-
давство, міжнародний досвід управління,  публічне управління.
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Постановка проблеми. Серед інсти-
тутів сучасного громадянського суспіль-
ства, зокрема виділяють: політичні пар-
тії, недержавні некомерційні організації, 
малий і середній бізнес, церква та полі-
тичні еліти. Досвід Європейського Союзу 
підтвердив, що для досягнення позитив-
них результатів всі учасники публічного 
управління, політичного, соціального, 

цивільного діалогу повинні володіти пев-
ним рівнем толерантності і бути готовими 
до розумних компромісів. Рівень розвитку 
держав-членів ЄС часто значно відрізня-
ється, проте їх пов’язує щось спільне – те, 
що називається – Європейська соціальна 
модель (ЄСМ). Саме в процесі формування 
Європейської соціальної моделі складався 
діалог між публічною владою та громадян-
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ським суспільством європейських країн, 
саме через діалог і партнерство грома-
дянське суспільство брало участь в фор-
муванні Європейської соціальної моделі. 
Національні соціальні моделі мають спільні 
цінності, які вписуються в розуміння ЄСМ: 
соціальна справедливість; соціальна без-
пека; соціальної згуртованості; конкурен-
тоспроможна економіка; сприятлива для 
суспільства екологія. Ці цінності повністю 
поділяються громадянським суспільством 
європейських країн та впливають на фор-
мування публічного управління. При цьому 
форми участі організацій громадянського 
суспільства у відстоюванні та просуванні 
цих цінностей відрізняються залежно від 
країни, її політичних і демократичних тра-
дицій, рівня організованості самого гро-
мадянського суспільства. В тих же умовах 
інтеграційного процесу, що формували 
Європейську соціальну модель, йшло фор-
мування правової бази діяльності громад-
ських, неурядових організацій, уточню-
валося законодавство і правозастосовна 
практика, відпрацьовувалися форми гро-
мадської участі, іншими словами, йшов 
процес формування публічної влади та 
громадянського суспільства відповідних 
країн і знаходилися його конкретні риси.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Вирішення поставлених 
завдань у науковій розвідці передбачає 
аналіз праць учених, хто безпосередньо 
чи опосередковано досліджував вплив 
громадянського суспільства на публіч-
ного управління. Посилання на їхні праці 
будуть подані у тексті статті з обґрунту-
ванням основ, що стали теоретико-мето-
дологічним підґрунтям цього презентова-
ного дослідження. Відтак, метою статті є 
дослідження впливу міжнародного досвіду 
підвищення ефективності спрівпраці між 
громадянським суспільством і публічним 
управлінням в Україні.

Виклад основного матеріалу. Звер-
тає на себе увагу той факт, що в своїх 
роботах європейські дослідники, які 
вивчають громадянське суспільство в 
країнах ЄС, намагаються не говорити 
про моделі або типи моделі громадян-
ського суспільства, а розглядають якусь 
«загальну модель участі» громадянського 
суспільства в житті Євросоюзу. При цьому 

в цих роботах визнається наявність цілого 
ряду елементів які переважають чи співп-
адають, і дають можливість в загальних 
рисах визначити модель участі грома-
дянського суспільства в житті ЄС, незва-
жаючи на «існуючі деякі відмінності в 
залежності від місця і часу діяльності 
організацій громадянського суспільства». 
Так, К. Рузза вважає, що «ця модель 
характеризується всеосяжним акцентом 
на участь, яка реалізується, в основному, 
в консультативній ролі і ролі постачаль-
ника інформації» [1, р. 15]. Інститути гро-
мадянського суспільства в країнах Євро-
пейського Союзу дуже гнучко реагують на 
зміни настроїв серед громадян своїх країн 
і здатні швидко трансформувати їх в гасла 
і вимоги політичних партій. У свою чергу 
система представницької демократії надає 
можливість політичним партіям, об’єд-
наним в великі парламентські коаліції в 
європейському парламенті, впливати на 
вироблення управлінських рішень і реа-
лізацію політики на рівні Європейського 
Союзу.

Сучасна політична філософія визначає 
поняття політичного на основі складного 
комплексу підходів, серед яких, спрощу-
ючи концепцію Н. Яценко [2, с. 35‒41], 
можна виділити кілька основних напрям-
ків: ліберальна політична філософія, дис-
курс тріади (свобода, право, справедли-
вість) в редакції О. Хеффе [3] і Дж. Ролза 
[4, p. 311‒328]; комунітаризм, представ-
лений Ю. Хабермасом [5]; аналітичний 
напрямок А. Бадью [6], Ч. Тейлора [7]. 
Очевидно, що виділення зазначених філо-
софських шкіл є умовним. Ліберальні 
інтенції переважають як в ліберальній 
політичній філософії (закономірно), так і 
в комунітаризмі, водночас як аналітична 
школа тяжіє до заперечення універсаль-
ності ліберальної тріади і запитання ста-
вить нейтрально: чи можливо в принципі 
політикам самостійно мислити?

Відповідаючи на дане питання та окрес-
люючи політичне як істинну процедуру, 
тобто процедуру установлення істини, 
А. Бадью, наводить дефініцію демократії: 
«Наведемо власне визначення демократії, 
з якого буде випливати її тотожність з полі-
тикою. <...> Демократія завжди постає у 
вигляді сингулярного взаємного виправ-
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лення свободи і рівності». Таке тракту-
вання зводиться до значущого для нас 
співвідношенню свободи і рівності, визна-
ченого А. де Токвілем у роботі «Демокра-
тія в Америці»: громадяни, забезпечені 
рівністю, готові передати значну частину 
своєї волі (тобто, за А. Бадью, скоро-
тити дистанцію між індивідом і органами 
публічного управління) в обмін на без-
пеку [7, с. 27‒91].

Сьогодні актуальним є повноцінне 
філософсько-політичне та теоретико-по-
літичне обґрунтування повернення полі-
тичного виміру в усі управлінські форми 
і структури, який міг би деконструювати 
негативні ефекти позитивістської і меха-
нічної інтерпретації концепції раціональної 
бюрократії М. Вебера. Необхідно прига-
дати важливу тезу, представлену в роботі 
«Про первинні принципи правління» 
Д. Юма: «Ніщо не видається більш дивним 
для тих, хто розглядає людські справи з 
точки зору філософії, навіть та легкість, з 
якою меншість керує більшістю, і те безза-
стережне смирення, з яким люди відмов-
ляються від власних думок і афектів на 
користь думок і афектів своїх правителів. 
Якщо ми будемо досліджувати, яким чином 
можна досягнути такого чуда, то виявимо, 
що як сила є завжди на стороні керова-
них, так і правителі в якості своєї опори не 
мають нічого, крім думки. Тому правління 
ґрунтується тільки на думці; і це правило 
поширюється як на найбільш деспотичні і 
диктаторські правління, так і на найбільш 
свобідні і демократичні» [8, с. 503‒507].

Громадянське суспільство в Укра-
їні може повноцінно розвиватися, якщо 
створювати для нього необхідні умови; 
чим менше суб’єкти публічного управ-
ління втручатимуться в політичні процеси 
суспільства і в справи окремого індивіда, 
тим краще розвиватиметься громадянське 
суспільство; якщо західні моделі грома-
дянських суспільств розвивалися століт-
тями еволюційним шляхом, то в Україні 
модель формується за лічені десятки років, 
або навіть роки. «[…] Вона повинна бути 
орієнтована на принцип індивідуалізму, 
а не колективізму. Разом з тим, досвід 
зарубіжних країн необхідно використову-
вати як орієнтири, які повинні допомогти 
досягти поставлених цілей і, при мож-

ливості, зменшити кількість проблемних 
явищ у перехідному періоді» [9, с. 35‒43].

З огляду на досвід зарубіжних країн 
як орієнтири, свою мету ми вбачаємо в 
побудові таких моделей та шляхів підви-
щення ефективності взаємодії між інсти-
тутами громадянського суспільства та 
суб’єктами публічного управління, які 
будуть характеризуватися наступними 
ознаками: наявність в суспільстві вільних 
власників засобів виробництва; багато-
рівнева економіка; питома і визначальна 
вага в суспільстві середнього класу; домі-
нанта соціальної політики в діяльності 
суб’єктів публічного управління, розви-
нена система інститутів демократії; пра-
вова захищеність громадян тощо. Більшу 
частину суспільно важливих питань інсти-
тути громадянського суспільства повинні 
вирішувати самостійно або на рівні місце-
вого самоврядування. Таким чином полег-
шуючи виконання функцій, покладених 
на державу, як суб’єкта публічного управ-
ління, зменшуючи кількість проблем, які 
їй доводиться вирішувати.

Багато хто з дослідників, переважно 
західних, визнають, що публічне управ-
ління та громадянське суспільство в 
Україні реформується та відповідно фор-
мується досить швидкими темпами порів-
няно з іншими країнами, які виникли після 
розпаду СРСР.

Долаючи наслідки пострадянського 
минулого, суспільство повинно здобувати 
демократичні ознаки, наближатися до 
соціальної однорідності, створення пра-
вової держави, формування середнього 
класу і тощо.

Саме тому, слід звернутися до раці-
ональної складової концепції для моде-
лювання варіантів подальшого розвитку. 
Вона передбачає рівні можливості на 
лікування; підтримання здоров’я; без-
пеку: власну безпеку і безпеку власності; 
задоволення базових соціальних потреб 
людини: інформаційного обміну тощо.

Раціональні складові цієї концепції 
(у напрямку соціальної енергії, гаранто-
ваних рівних можливостей для кожного 
громадянина) поєднуються з нашими про-
позиціями, викладеними в концепції п’я-
тирівневого (багаторівневого) публічного 
управління [10, с. 190‒194].
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До наслідків пострадянського минулого, 
які уповільнюють, стримують розвиток 
суб’єктів публічного управління та грома-
дянського суспільства в Україні можна від-
нести: наявність залишків патерналізму 
у значної частини українського суспіль-
ства, надії на «сильного лідера», який 
повинен вирішити проблеми суспільства 
замість того, щоб проявляти громадянську 
активність; домінування серед громадян 
настроїв пригніченості, незначності і від-
чуженості від держави і політики; низький 
рівень довіри громадян до влади, відсут-
ність постійних, напрацьованих механіз-
мів вільного доступу до органів влади; 
надмірна бюрократизація влади, штучні 
бар’єри між громадськими ініціативами 
та органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування; розрізне-
ність інститутів громадянського суспіль-
ства, копіювання функцій, формальність 
існування більшої частини з них; штучне 
гальмування розвитку різних форм гро-
мадського самоврядування; домінування 
кланових інтересів на верхівці сучас-
ної політичної піраміди; високий рівень 
корупції в Україні; недостатній рівень 
законодавчого забезпечення розвитку 
громадянського суспільства, гармонізації 
законодавства України з законодавством 
Європейського Союзу та інші.

Висновки і пропозиції. Долаючи 
наслідки пострадянського минулого, 
суспільство повинно здобувати демо-
кратичні ознаки, наближатися до соці-
альної однорідності, створення правової 
держави, формування середнього класу 
і тощо. Саме тому, слід звернутися до 
раціональної складової концепції для 
моделювання варіантів подальшого роз-
витку. Вона передбачає рівні можливо-
сті на лікування; підтримання здоров’я; 
безпеку: власну безпеку і безпеку влас-
ності; задоволення базових соціальних 
потреб людини: інформаційного обміну 
тощо. Чинну «наздоганяючу» модель, з 
нашої точки зору, можливо трансформу-
вати в українську модель взаємодії між 
інститутами громадянського суспільства 
та суб’єктами публічного управління, 
пройшовши три етапи: на I ‒ виявити 
наслідки пострадянського минулого; на II 

етапі зусилля суб’єктів публічного управ-
ління і суспільства спрямувати на подо-
лання проблемних явищ, згідно з запро-
понованими напрямками; на III етапі 
згідно з розробленою системою індика-
торів (показників) контролювати процес 
трансформацій. Гармонійне співвідно-
шення участі державної влади в справах 
суспільства убезпечить громадянське 
суспільство (його інститути) від зайвого 
впливу, але створить умови для розвитку. 
У центрі уваги моделі ‒ громадянин (інди-
від-власник), від якого вибудовується і 
вся система публічного управління (п’я-
тирівнева модель); відносини громадян-
ського суспільства і влади ґрунтуються на 
принципах індивідуалізму, а не колекти-
візму.
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Hanushchyn S. The influence of international experience in improving the 
efficiency of cooperation between civil society and public administration in Ukraine

The article examines the determinants of the influence of international experience in 
improving the effectiveness of cooperation between civil society and public administration 
in Ukraine. It is therefore justified that the practice of the last decades confirms that of 
all European institutions, only the Commission and its administrative apparatus (public 
authority) were the point of direct contact for European civil society. According to the existing 
legislation, the implementation of European decisions rests entirely on national and local 
public administration bodies, which leaves little room for maneuver in this regard. It has 
been found that the diversity of relations between public administration subjects, business 
and civil society operates not only within the framework of national states, where the nature 
of relations with state institutions and business is regulated by national legislation, but also 
reaches the level of pan-European relations within the framework of the European Union. 
The nature of the relationship between civil society institutions of different countries and 
supranational subjects of public administration of the European Union is complicated both 
by the different level of development of the civil society institutions themselves, their value 
orientation, and by the lack of a detailed legal basis for such interaction at the supranational 
level. It is noted that in the countries of the European Union there is a wide variety of models 
of relations between subjects of public administration and civil society (sometimes they are 
distinguished even within the framework of the same country), which, by analogy with ESM, 
can be conventionally combined into three main types - continental (corporatist ), Northern 
European and Anglo-Saxon, building their relations with supranational bodies of the EU in 
the format of various “participation models”. It was established that defining a person as the 
main value of the state, and, therefore, investing in a person, his education, culture, leisure, 
etc., has long been a priority in developed countries. Human intelligence and knowledge is 
an important resource that is recognized all over the world, but so far it is not effectively 
used in our country, in this direction Ukrainian society lags significantly behind European 
countries, from the model of information society, knowledge society. It is possible to change 
the situation by reforming the entire organization of social process management.

Key words: person, civil society, state, national legislation, international management 
experience, public administration.
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Статтю присвячено аналізу вимог нової редакції українського правопису, схваленого 
постановою Кабінету Міністрів України, й норм Конституції та законів України щодо вжи-
вання таких слів іншомовного походження, як «законопроєкт/законопроект» та «віце-
прем’єр/віце-прем’єр-міністр». На основі дослідження практики використання цих слів 
вищими органами державної влади, у т.ч. Верховною Радою України, Кабінетом Міні-
стрів України та Конституційним Судом України, виокремлено можливу проблему як для 
законотворчої діяльності парламенту, так і для мовного оформлення органами держав-
ної влади текстів інших нормативно-правових актів.

Звертається увага на те, що проблема неоднакового застосування правопису в роботі 
виборних осіб (Президента України, народних депутатів України, сільських, селищних, 
міських голів та депутатів місцевих рад) та державних службовців, що працюють в орга-
нах державної влади всіх рівнів, створює в суспільстві враження про їхню неграмотність 
чи некомпетентність. Водночас це формує передумови для необов’язковості дотримання 
норм Конституції чи правопису як представниками органів державної влади та місце-
вого самоврядування, так і звичайних громадян України.

На основі аналізу чинної Конституції та законодавства України запропоновано можли-
вий механізм оновлення законів (насамперед Законів України «Про забезпечення функ-
ціонування української мови як державної», «Про комітети Верховної Ради України», 
«Про Кабінет Міністрів України» та Регламенту Верховної Ради України, який затвер-
джено Законом України «Про Регламент Верховної Ради України») та інших норматив-
но-правових актів у відповідності до положень оновленого українського правопису.

Зроблено висновок про обов’язок посадових осіб органів державної влади і місцевого 
самоврядування у своїй роботі використовувати термінологію чинної редакції Конститу-
ції України.

Ключові слова: Конституція України, правопис, мова законів та інших норматив-
но-правових актів, проєкт/проект, законопроєкт/законопроект, віцепрем’єр/віце-
прем’єр-міністр.
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Постановка проблеми в загаль-
ному вигляді.  Із часу схвалення Кабі-
нетом Міністрів України українського пра-
вопису в новій редакції минуло  понад 
три роки, однак дискусії щодо його засто-
сування в різних сферах суспільного 
життя тривають донині як серед мовоз-
навців, так і серед державних службовців. 
Очевидно, що до нової хвилі обговорення 
призвела низка судових рішень 2021 року 
щодо визнання незаконною та скасування 
Окружним адміністративним судом міста 

Києва Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни «Питання українського правопису» від 
22 травня 2019 р. № 437 та про те, що 
Шостий апеляційний адміністративний суд 
визнав протиправним та скасував рішення 
ОАСК щодо відміни нового правопису.

Проте проблема застосування окремих 
положень нової редакції правопису в нор-
мативно-правових актах досі залишається 
не вирішеною. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Загальними аспектами мови 
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нормативно-правових актів та укра-
їнського правопису присвячено нау-
кові праці багатьох вчених та експер-
тів [1–6,10,16]. Так, доктор політичних 
наук В. Гошовська, розглядаючи етапи 
формування правописних норм україн-
ської мови, звертає увагу на те, що від 
початку української державності спосте-
рігаються спроби розіграти карту україн-
ської мови на користь певних політичних 
груп [1, с. 8–12].

Аналізуючи історичний досвід про-
вадження мовної політики на території 
України, Бігарі М. приходить до висновку 
про небезпечність двомовністі в країні 
[2, с. 206]. На типові помилки, що вини-
кли внаслідок тривалої взаємодії україн-
сько-російських міжмовних контактів, які 
трапляються у фаховому мовленні в т.ч. 
правників, , звертають увагу Н.Стратулат 
та Г.Проценко [3, с. 49–57].

Кандидат філологічних наук Н. Арти-
куца зазначає, що багаторівневість мови 
права простежується в застосуванні мов-
них одиниць і засобів різних рівнів: лек-
семи (слова), терміни права, терміноло-
гічні словосполучення, фразеологізми, 
юридичні дефініції, лексико-граматичні 
моделі, синтаксичні конструкції, стиліс-
тичні засоби і прийоми тощо [4, с. 25].

Суддя Конституційного Суду України у 
відставці М. Савенко, досліджуючи вико-
ристання букви і духу в тлумаченні пра-
вових норм, приходить до висновку, що 
вони використовуються нерівномірно. 
Пріоритет у тлумаченні, безперечно, 
належить букві. Вона відтворена у сло-
вах, з яких складається правова норма, і є 
першоджерелом пізнання смислу правової 
норми. Процес інтерпретації завжди роз-
починається з букви, з’ясування значення 
слів. Якщо слова дозволяють розкрити 
смисл правової норми, тоді дух не буде 
використовуватися [5, с. 15–16].

Водночас Н. Крижановська вважає, що 
ми частіше стаємо свідками безграмотного 
як усного, так і писемного мовлення в різ-
них сферах людської діяльності, зокрема 
в органах державного управління. На 
її думку, з якою важко не погодитися, 
«подібна ситуація негативно впливає не 
лише на результативність ділової кому-
нікації, а й шкодить іміджу цих установ, 

адже представники держави повинні бути 
взірцем для наслідування» [6, с. 355].

Зважаючи на це, метою статті є ана-
ліз вимог правопису й норм Конституції 
та законів України, визначення можливих 
проблем мовного оформлення органами 
державної влади текстів нормативно-пра-
вових актів.

Виклад основного матеріалу.
Очевидно, що одним із надважливих 

елементів мови Конституції України та 
законів України й інших нормативно-пра-
вових актів, які повинні відповідати їй, є 
правильність написання кожного слова і 
букви. Зважаючи на це, розглянемо зміни 
правопису написання окремих слів іншо-
мовного походження, що вживаються в 
нормах Основного Закону України. Напри-
клад, слова «проект» (лат. projectus) і 
слова з першим іншомовним компонентом 
«віце-» (лат. vice).

Згідно з параграфом 126 нового пра-
вопису, звук [j] звичайно передаємо від-
повідно до вимови іншомовного слова 
буквою й, а в складі звукосполучень [je], 
[ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я, зокрема: 
проєќт, проєќція,  суб’єќт [7]. Ці при-
клади з’явилися в оновленому правописі.

Слід зауважити, що в старому право-
писі в параграфі 90, який унормовував 
написання звуку [j], не містилося при-
кладу слова «суб’єкт», проте  в статті 13 
Конституції України вживається так само: 
«Держава забезпечує захист прав усіх 
суб’єктів права власності і господарю-
вання, соціальну спрямованість еконо-
міки. Усі суб’єкти права власності рівні 
перед законом» [8]. 

Натомість варто звернути увагу на те, 
що в старому правописі у примітці до 
параграфу 91 зазначено, що в словах 
проект, проекція й подібних пишеться 
«е» [9, с.102].

Зважаючи на це, у статтях 96, 116, 125, 
142, 143 Конституції України вживається 
слово «проект» та відмінкові форми від 
нього: «проектом», «проектів», а не 
«проєкт», як це передбачено оновленим 
правописом.

Окрім того, Конституція України в низці 
статей оперує словами «проект закону» 
та «законопроект». Так, словоспо-
лучення «проект закону» і  відмінкові 
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форми від нього вживається у статтях 96 та 
116 Основного Закону України. А «зако-
нопроект» і його відмінкові форми вжи-
ваються у статтях 154, 155, 156, 158, 
159 та в перехідних положеннях Консти-
туції України.

Із прийняттям нової редакції україн-
ського правопису зазнало зміни напи-
сання й слово «віцепрем’єр».

Так, до пункту 4 параграфа 35 нового 
правопису додано новий підпункт 4 щодо 
написання компонентів анти-, віце-, екс- 
… Нині всі з цих компонентів, незалежно 
від значення наступної частини, мають 
писатися з нею разом [10, с. 70].

Водночас, згідно з підпунктом 2 пункту 2 
параграфа 26 попередньої редакції пра-
вопису, передбачалося, що складні імен-
ники з першою складовою частиною 
віце-, екс-, лейб- в разі поєднання з наз-
вами посад, звань тощо мали писатися 
через дефіс: віце-президент, екс-чемпіон, 
лейб-медик [9, с. 33]. Таким чином, наразі 
існує відмінність у написанні іншомовних 
слів «проєкт/проект», «законопроєкт/
законопроект» та «віцепрем’єр/віце-
прем’єр-міністр» в новій редакції укра-
їнського правопису і в Конституції Укра-
їни. 

Аналогічне написання зазначених слів 
та словосполучень знаходимо і в зако-
нах України, що врегульовують питання 
законодавчого процесу та формування і 
діяльності уряду. Це, зокрема, Регламент 
Верховної Ради України та Закони України 
«Про комітети Верховної Ради України», 
«Про Кабінет Міністрів України».

Оскільки правопис схвалено Постано-
вою Кабінету Міністрів України, яка є нор-
мативно-правовим актом, то наявна колі-
зія між написанням слів і словосполучень, 
що вживаються у правописі та Конституції 
України.

Враховуючи ці відмінності, очевидною 
є проблема однакового застосування пра-
вопису в роботі виборних осіб (Прези-
дента України, народних депутатів Укра-
їни, сільських, селищних, міських голів 
та депутатів місцевих рад) та державних 
службовців, що працюють в органах дер-
жавної влади всіх рівнів. 

При вирішенні цієї проблеми варто звер-
нути увагу на ієрархію нормативно-право-

вих актів, у яких по-різному вживаються 
вищезазначені слова та словосполучення. 

Так, незважаючи на те, що згідно з 
частиною першою статті 117 Конституції 
України, постанови уряду, видані в межах 
своєї компетенції, є обов’язковими до 
виконання [8], пунктом третім Постанови 
Кабміну «Питання українського право-
пису» від 22 травня 2019 р. № 437 вста-
новлено не обов’язок органів державної 
влади застосовувати правопис, а необхід-
ність сприяти його використанню в діло-
водстві, освіті, видавничій справі, сфері 
телебачення і радіомовлення, інших сфе-
рах суспільного життя [11]. 

Більше того, відповідно до частини 
другої статті 8 Основного Закону Укра-
їни, «Конституція України має найвищу 
юридичну силу. Закони та інші норма-
тивно-правові акти приймаються на 
основі Конституції України і повинні 
відповідати їй». А частина друга 
статті 19 Конституції України визначає, що 
«органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами 
України» [8].

При цьому також варто звернути увагу 
на ті норми Закону України «Про забез-
печення функціонування української мови 
як державної», що врегульовують засто-
сування державної мови в роботі органів 
державної влади, органів місцевого само-
врядування. 

Так, відповідно до статті 13 цього 
закону: 

Мовою нормативно-правових актів і 
актів індивідуальної дії, діловодства і доку-
ментообігу органів державної влади, орга-
нів влади Автономної Республіки Крим та 
органів місцевого самоврядування є дер-
жавна мова.

Проекти (курсив та підкреслення авт.) 
нормативно-правових актів і актів інди-
відуальної дії органів державної влади, 
органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самовряду-
вання складаються відповідно до стандар-
тів української правничої термінології, що 
встановлюються Національною комісією зі 
стандартів державної мови. 
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Нормативно-правові акти і акти індиві-
дуальної дії органів державної влади, орга-
нів влади Автономної Республіки Крим та 
органів місцевого самоврядування опри-
люднюються державною мовою в порядку, 
визначеному законом [12].

Крім того, частина друга статті 13 
цього закону набере чинності одночасно з 
набранням чинності рішенням Національ-
ної комісії зі стандартів державної мови 
про затвердження стандартів української 
правничої термінології.

Прикметно, що після набуття чинності 
нової редакції правопису в Закон України 
«Про забезпечення функціонування укра-
їнської мови як державної» вже шість разів 
вносилися зміни, однак слово «проект» 
і  відмінкові форми від нього, що дев’ять 
раз вживається у його тексті, так і не було 
приведене у відповідність до нової редак-
ції правопису.

У цьому аспекті також важливо звер-
нути у вагу на практику органів державної 
влади щодо використання слів «проєкт/
проект», «законопроєкт/законопроект» 
та «віцепрем’єр/віце-прем’єр-міністр» в 
законотворчому процесі.

Насамперед варто зазначити, що у про-
фільному законодавчому акті, що врегу-
льовує питання законодавчої процедури – 
Регламенті Верховної Ради України, який 
затверджено Законом України «Про Регла-
мент Верховної Ради України» [13], слово 
«проект» і його відмінкові форми вжива-
ються більше восьмиста разів. Водночас 
законодавчі ініціативи, що розміщені на 
офіційному вебпорталі Верховної Ради 
України, також використовується терміни 
«проект закону» та «законопроект».

Натомість в окремих документах, що 
містяться у картках законопроектів, пода-
них Кабінетом Міністрів України, одно-
часно вживаються слова «проєкт» за 
новим правописом та слова «віце-прем’єр-
міністр» за старим правописом. Напри-
клад, пояснювальну записку до проєкту 
Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України та Кримі-
нального процесуального кодексу Укра-
їни щодо протидії російській паспортиза-
ції» [14] підписано віце-прем’єр-міністром 
України – міністром з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України. 

Також доцільно зазначити, що майже 
всіх у Висновках Конституційного Суду 
України щодо відповідності законопро-
екту вимогам статей 157 і 158 Конституції, 
які ухвалювалися після схвалення нової 
редакції українського правопису, вжива-
ється слово «законопроект». Лише в назві 
Висновку Конституційного Суду Укра-
їни від 24 грудня 2019 року № 9-в/2019 
вживається слово «законопроєкт». Разом 
із тим у тексті цього Висновку одночасно 
вживаються слова «законопроект» і 
«законопроєкт» [15].

Як бачимо, вищі органи державної влади 
в одних випадках використовують норми 
нового правопису, а в інших – норми чин-
ної Конституції України. Це призводить до 
того, що громадяни – відвідувачі/користу-
вачі офіційних інтернет-сторінок органів 
державної влади можуть розділитися на 
дві умовних групи. Одна з них буде вва-
жати, що можна не дотримуватися вимог 
правопису, а друга група – що не обов’яз-
ково дотримуватися термінології, встанов-
леної Конституцією України.

Очевидно, що найкращим способом 
вирішення цієї проблеми було б внесення 
відповідних змін до Конституції України, 
однак відповідно до частини другої статті 
Основного Закону України «Конституція 
України не може бути змінена в умовах 
воєнного або надзвичайного стану» [8]. 
І лише після припинення чи скасування 
воєнного стану та внесення відповідних 
змін до Основного Закону України постане 
можливість та необхідність приведення 
законів та інших нормативно-правових 
актів у відповідність до означених поло-
жень оновленого правопису. 

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Зважаючи на вищеза-
значені приписи частини другої статті 8 та 
частини другої статті 19 Конституції Укра-
їни, приходимо до висновку про обов’язок 
посадових осіб органів державної влади і 
місцевого самоврядування у своїй роботі 
використовувати термінологію чинної 
редакції Конституції України.

До аналогічного підходу у вирішенні 
цієї проблеми схиляється і ексзаступник 
міністра освіти і науки України, україн-
ський науковець М. Стріха, який вважає, 
що «в нормативно-правових актах, до 
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внесення змін на підставі запровадження 
нової редакції правопису, все ж таки 
слід орієнтуватися на Конституцію Укра-
їни. Це зокрема, стосується написання 
Віце-прем’єр-міністр, який згідно з новою 
редакцію має писатися разом» [7].

Отже, напрацювання змін до Консти-
туції України, законів України та інших 
нормативно-правових актів, що врахову-
ватимуть положення нової редакції право-
пису, та розробка стандартів української 
правничої термінології зумовлюють пер-
спективи подальших наукових розвідок у 
визначеному напрямі.
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Danyliak O. Problems of application of the new edition of Ukrainian spelling  
in regulatory acts of public authorities

The article is devoted to the analysis of the requirements of the new edition of the 
Ukrainian spelling, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, and 
the norms of the Constitution and laws of Ukraine regarding the use of words of foreign 
language origin, such as «законопроєкт/законопроект» and «віцепрем’єр/віце-прем’єр-
міністр». On the basis of a study of the practice of using these words by the highest state 
authorities, including the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine 
and the Constitutional Court of Ukraine, a possible problem was identified both for the law-
making activities of the parliament and for the linguistic design of texts of other regulatory 
acts by the state authorities.

Attention is drawn to the fact that the problem of different use of spelling in the work of 
elected officials (the President of Ukraine, MPs of Ukraine, heads and deputies of villages, 
settlements and cities of local councils) and civil servants working in public authorities at all 
levels which creates an impression of their illiteracy or incompetence in society. At the same 
time, this forms the prerequisites for the optional observance of the norms of the Constitution 
or spelling both by representatives of state authorities and local self-government, and by 
ordinary citizens of Ukraine.

Based on the analysis of the current Constitution and legislation of Ukraine, a possible 
mechanism for updating the laws (primarily the Laws of Ukraine «On Ensuring the Functioning 
of the Ukrainian Language as a State Language», «On Committees of the Verkhovna Rada 
of Ukraine», «On the Cabinet of Ministers of Ukraine» and the Rules of Procedure of the 
Verkhovna Rada of Ukraine, which is approved by the Law of Ukraine «On the Rules of 
Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine») and other regulatory acts in accordance with 
the provisions of the updated Ukrainian spelling is proposed.

It is concluded that officials of state authorities and local self-government are obliged to 
use the terminology of the current version of the Constitution of Ukraine in their work.

Key words: Constitution of Ukraine, spelling, language of laws and other regulatory 
acts, проєкт/проект, законопроєкт/законопроект, віцепрем’єр/віце-прем’єр-міністр.
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ПАРЛАМЕНТ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ЙОГО ДЕПУТАТИ:  
РОЛЬ У ФОРМУВАННІ  
ТА РОЗВИТКУ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ЕЛІТИ

У статті аналізується досвід Великобританії у формуванні парламентської еліти та 
обрання найкращих представників народу для здійснення парламентаризму та повноти 
функцій парламенту.

Проводиться дослідження практики останніх років щодо обрання депутатами тих чи 
інших верств населення, приналежності до того чи іншого полу, та доводиться, що най-
більший вплив на формування списку кандидатів, які у подальшому здобувають місця 
у парламенті Великобританії та стають парламентарями, здійснюють політичні партії 
ще на стадії обрання кандидатів у депутати. Доводиться, що перевагу мають особи, 
які фінансово незалежні, мають статки, а також, що найбільш важливо для запрова-
дження досвіду для України, мають здебільшого практичний досвід у політичній діяль-
ності, волонтерстві, досвід обрання депутатами місцевих представницьких органів та 
підтримку населення тих чи інших територіальних одиниць.

Також досліджується діяльність парламенту щодо формування парламентської еліти, 
участь різних палат парламенту у навчанні, долученні до досвіду  парламентаризму, 
надання як практичних навичків роботи у парламенті, так і теоретичних засад реаліза-
ції парламентаризму парламентом Великобританії.

Парламент вносить свій склад як у підвищення рівня потенційних кандидатів у депу-
тати, готуючи їх до роботи у парламенті заздалегідь та надаючи їм фактично преферен-
ції перед іншими кандидатами, які не проходили таке учнівство. При цьому, такий фор-
мат учнівства надає можливість як навчатися, так і працювати за обраним напрямком 
та заробляти гроші протягом навчання.

Ключові слова: парламентаризм, формування парламентської еліти, члени парла-
менту, кандидати в депутати, формування списків кандидатів в депутати, учнівство 
палат парламенту.
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Постановка проблеми: «Еліти прав-
лять світами». Чи погоджуємось ми з 
цим висловом чи ні, проте зрозуміло, що 
далеко не кожен може стати частиною, 
навіть гвинтиком, не кажучи вже про про-
цесором, машини публічного управління.

Яким чином ті чи інші особи можуть 
займати керівні посади, чи це право набу-
вається за певні досягнення чи просто 
надається за приналежністю до певних 
фамілій. Доцільно подивитись досвід, який 
накопичений у світі та можливо запрова-

дити його ті чи інші елементи у форму-
ванні правлячої еліти в Україні.

Народні обранці, еліта обраних наро-
дом. Хто вони є у світових практиках. 
Виходячи зі змісту ролі народних пред-
ставників вони фактично транслюють 
волю народу і обираються з метою вті-
лення інтересів виборців на рівні законо-
давчого органу в демократичних формах 
правління. Чи мають вони бути елітою і 
наскільки їх зміст як управлінців, їх діяль-
ність як професіоналів може впливати на 
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результат роботи, який потім відобража-
ється у законодавчих актах і стає загаль-
ноприйнятними та загальнообов’язковими 
нормами.

Дослідимо досвід Великої Британії, яка 
є батьківщиною парламентаризму та є 
колискою новацій у сфері формування еліти 
у парламенті. Хто може стати депутатом.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У статті проаналізовано дослі-
дження британських вчених, практиків у 
сфері парламентаризму, а також статис-
тичні матеріали щодо проведення виборів 
у Великобританії та результатів, які вони 
показали.

Мета статті: аналіз досвіду найкра-
щих традицій формування парламентської 
еліти у «колисці» парламентаризму – Вели-
кобританії, з метою подальшого запро-
вадження ефективних моделей обрання 
найкращих та найдосвідченіших пред-
ставників у члени парламенту. 

Виклад основного матеріалу.
У парламенті Великобританії налічу-

ється 650 членів парламенту (депутатів). 
Вони  обираються за системою First Past 
the Post: проголосувавши один раз за кан-
дидата у своєму окрузі, кандидат, який 
набрав найбільшу кількість голосів, стає 
депутатом.

Зазвичай кандидатів в депутати обирає 
політична партія – групи людей зі схо-
жими переконаннями, які об’єднуються, 
щоб спробувати здобути владу. Особи, які 
є незалежними кандидатами становлять 
досить невелику кількість.

Вимоги до кандидатів: вік – не менше 
18 років, громадянство Великобританії 
або Співдружності чи Республіки Ірландія, 
який проживає у Великобританії; відсут-
ність приналежності до наступних катего-
рій громадян: ті, що відбувають покарання, 
працюють у правоохоронних органах, 
збройних силах, судді. Щоб потрапити до 
виборчого бюлетеня кандидати повинні 
заповнити анкети, де відповідають на 
питання щодо партійного, управлінського 
стажу, сімейного стану, але пріорітетно 
має бути наявність досвіду. Вони також 
повинні внести заставу в розмірі 500 фун-
тів стерлінгів, яка повертається їм, якщо 
вони набирають принаймні 5% поданих 
голосів [1].

Отже можемо констатувати про наяв-
ність таких вимог до осіб-кандидатів: є 
громадянами держави або Співдружності, 
мають певні фінансові статки, а також 
досвід у політичній, управлінській сфері.

Партії зазвичай застосовують пев-
ний механізм для відбору кандидатів на 
вибори. Усі партії, які зараз представлені 
в парламенті Великобританії, дотриму-
ються подібних процедур.

Відбір кандидату — це процес, за допо-
могою якого політичні партії вирішують, 
хто буде в бюлетенях для голосування 
як рекомендований кандидат(и). Спосіб, 
яким вони роблять цей вибір, головним 
чином, визначається їхніми внутрішніми 
правилами та процедурами. Висування – 
це юридична процедура, за допомогою 
якої виборчі органи перевіряють кандида-
тів, рекомендованих партією, затверджу-
ють їх кандидатуру та друкують їх пріз-
вища у виборчих бюлетенях.

На кожних виборах тисячі людей потен-
ційно можуть балотуватися, але виборці 
не зможуть зробити свідомий вибір серед 
них. Тому політичні партії виступають як 
корисні та необхідні селектори, звужу-
ючи список кандидатів до досить невели-
кого кола.

Партії можуть відбирати своїх кандида-
тів багатьма різними способами. У біль-
шості випадків існуюча законодавча база 
встановлює, що політичні партії повинні 
«демократично» обирати своїх кандида-
тів, але ця концепція дуже розпливчаста, 
і фактично надає можливість обирати 
кандидатів у спосіб, визначений партією 
самостійно відповідно до її статуту. Лише 
у кількох випадках законодавство вста-
новлює процес, за допомогою якого мають 
відбиратися кандидати, і процес відбору 
може мати прямий вплив на глибину та 
широту демократичного процесу, особ-
ливо якщо процес відбору кандидатів від 
певної партії є непрозорим [2].

Є дві концепції, які є центральними у 
питанні партійного відбору кандидатів. 
Один із них – централізація, тобто в залеж-
ності від того, який рівень у партії – міс-
цевий, регіональний чи національний, на 
такому вона і контролює відбір кандида-
тів. Другий – це участь, тобто хто контро-
лює процес на тому рівні, де приймається 



Право та державне управління

166

рішення та остаточно затверджує канди-
датів: звичайні члени чи найвище керів-
ництво [3]. Проте доцільно з’ясувати, що є 
пріоритетним у питанні бути обраним.

Перш за все, щоб бути номінованим у 
кандидати, потрібно бути членом партії 
певний період, який варіюється від трьох 
місяців до року. Далі є форми заявок та 
оцінки з питаннями про життєвий, політич-
ний досвід та кар’єру. Потім партії скла-
дають централізовано затверджені списки 
кандидатів, які надалі передаються місце-
вим членам партії для остаточного рішення.

За останні роки всі основні політичні 
партії змінили спосіб вибору своїх кан-
дидатів, щоб покращити різноманітність 
депутатів. Деякі ввели гендерні квоти, 
шорт-листи для жінок або списки бажаних 
кандидатів від національних меншин.

Незважаючи на те, що парламент 
2017 року показав найбільшу кількість 
депутатів за приналежністю до різних 
груп і верств населення, він все ще не був 
представником населення Великобрита-
нії. Наприклад, лише 32% депутатів були 
жінками і лише 8% були представниками 
етнічних меншин – у порівнянні з 14% 
населення Англії та Уельсу в цілому [4].

Тобто можемо зазначити ще декілька 
критеріїв, за якими можна потрапити до 
передвиборчого списку кандидатів від 
партії, а саме: бути членом партії, прина-
лежність до певного полу, національних 
меншин.

Які ще критерії можемо виділити для 
претендентів на посаду депутата пар-
ламенту у Великій Британії. Так пріори-
тет буде надаватись тим особам, які вже 
були обрані виборцями виборчого округу, 
який цей кандидат бажаєте представляти. 
Тобто якщо вас знають та хочуть бачити 
серед кандидатів, ваші шанси бути обра-
ними від цієї партії по відповідному округу 
значно зростають. Для цього необхідно 
бути соціально активним у тій місцевості, 
де особа мешкає. 

Також вплинути на вибір бути кандида-
том можна за результатами своєї діяльно-
сті, де особи проявляють відданість інтер-
есам тієї чи іншої партії: волонтерство, 
коли більшість людей займається агіта-
цією та волонтерством для своєї партії.

Крім того, вважається вагомим пріори-

тетом перед іншими кандидатами досвід 
депутатства у місцевих органах самовря-
дування, виконуючи обов’язки депутата 
місцевої ради. А також активна діяльність 
у профспілці, участь у студентській полі-
тиці, досвід помічники або співробітника 
діючого депутата, а також добре розуміти 
місцеві та національні проблеми, бути в 
курсі поточних справ як держави вцілому, 
так і бачення партії щодо вирішення цих 
питань зокрема [5].

Тобто можна виокремити ще декілька 
підстав, що можуть збільшити шанси 
бути обраним кандидатом у депутати за 
списками партії, а саме: наявність дос-
віду роботи на виборчому окрузі в яко-
сті депутата, особи, яку підтримують міс-
цеві виборці, досвід помічника депутата, 
волонтерства в агітаційному процесі та 
процесі виборів, що проводились партією, 
а також робота у профспілкових організа-
ціях та студентських політиках.

Парламент Великобританії надає мож-
ливість долучитись до діяльності депу-
татів, отримати досвід парламентської 
роботи для кожного, хто має бажання 
проявити свої таланти. З цією метою існу-
ють наступні схеми залучення (apprentice-
ship – учнівство): у Парламентській ака-
демії, у Палаті громад та у Палаті лордів 
та учнівство для студентів – Студентські 
місця для студентів-сандвіч [6].

Що собою являє формат такого учнів-
ства. Під час навчання особи працюють, 
виконують справжню роботу та навча-
ються на офіційну кваліфікацію, тож учні  
заробляють поки навчаються. Принаймні 
20% часу виділяєте на навчання, а решту 
часу витрачаєте на застосування своїх 
знань і навичок на робочому місці, вико-
нуючи роботу, яка надається.

Палати парламенту мають намір бути 
корисним, інклюзивним і різноманітним 
місцем для роботи. Парламент створив 
три схеми, щоб запропонувати особам, 
які раніше хотіли, але не мали можли-
вості тут працювати. Відповідно до цих 
програм особам надають право працю-
вати в Палати представників, у членів 
парламенту та надають можливості під-
вищити їх конкурентність у працевлашту-
ванні в майбутньому, а також реалізувати 
отриманий досвід у майбутній політичній 
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кар’єрі та стати кандидатом в депутати. 
Об’єднана мета цих схем – спробувати 
охопити якомога ширший пул талантів і 
залучити людей, які, можливо, не думали 
про кар’єру в парламенті, до такої роботи.

Отже розглянемо ці схеми детальніше. 
Так, Парламентська Академія створена 
проектом The Creative Society та депута-
том Робертом Халфоном, вона є першою 
школою для учнів у парламенті Велико-
британії. Програма відкрита для осіб віком 
від 16 до 24 років, які не мають закінче-
ної освіти, і спрямована на розширення 
доступу до парламенту та політики, нада-
ючи молодим людям платне навчання та 
визнану кваліфікацію. Парламентська 
академія користується міжпартійною 
підтримкою і готує учнів до майбутньої 
кар’єри депутатів з усього політичного 
спектру. З метою зробити парламент 
інклюзивним середовищем для підліт-
ків 16–24 років із найрізноманітнішою 
освітою, 12-місячна (52-тижнева) схема 
навчання поєднує навчання «на робочому 
місці», роботу в Вестмінстерському офісі 
депутата та коледж. Обов’язки включають 
відповіді на установчі листи, дослідження, 
ведення баз даних преси та засобів масо-
вої інформації та загальні адміністративні 
обов’язки. Учень працює в офісі депутата 
три дні на тиждень, причому кожен дру-
гий четвер приділяється навчанню «поза 
робочим» [7].

Ще однією схемою підготовки майбут-
ніх кандидатів в депутати є учнівство в 
Палаті громад. Понад 3000 співробітників 
працюють за лаштунками в Палаті громад, 
підтримуючи демократичний процес різ-
ними способами. Щоб підтримувати роботу 
парламенту, потрібен величезний спектр 
навичок та досвіду, що сприяє парламент-
ської демократії. У Палаті громад пропо-

нують низку можливостей для навчання 
та розвитку, які покликані допомогти та 
підтримати кожного, щоб досягти успіху, 
просунутися в кар’єрі та повністю роз-
крити свій потенціал. Тут, у Палаті громад, 
є широкий спектр ролей і можуть запропо-
нувати навчання в більшості сфер бізнесу. 
Нижче наведено зразок деяких курсів, які є 
можливість пройти: кейтеринг, включаючи 
шеф-кухаря, шеф-кухаря партії; бізнес-ад-
міністрування, кадрове забезпечення, 
управління проектами, будівництво, вклю-
чаючи інженерію, цифровий маркетинг, 
зв’язки з громадськістю та комунікації, 
фахівець з політики. Можливості навчання 
є різноманітними та залежать від вимог біз-
несу, а також окремих команд [8].

Які переваги навчання? У навчанні є 
багато переваг, і особа може зробити це 
на будь-якому етапі своєї кар’єри, неза-
лежно від того, чи тільки він починає свій 
трудовий шлях, чи планує змінити кар’єру, 
чи хоче розвиватися та навчитися чомусь 
новому. Головна перевага такого навчання 
полягає у відсутності сталих вимог рівня 
знань з окремих предметів, з метою  вступу 
на курси учнівства. Наприклад, більшість 
учнів середнього рівня вимагають GCSE 
або еквіваленту з математики та англій-
ської мови в класі C або 4 і вище, проте 
для навчання за такою схемою потрібно 
мати математичні та функціональні нави-
чки англійської мови на рівні 2. Крім того, 
особа не повинна навчатися в будь-якій 
іншій формі фінансованої освіти, напри-
клад, у коледжі чи університеті. Є чотири 
різні рівні учнівства, починаючи від рів-
нів 2 і 7. Навчання може тривати від 12 
до 18 місяців до 3 до 6 років, залежно від 
рівня, який ви отримуєте [9].

Учнівство у Палатів лордів. У січні 
2017 року Палата лордів прийняла першу 

 Level Освітні еквіваленти 

Intermediate 2 GCSE

Advanced 3 Рівень середній

Higher 4, 5, 6 and 7 Базовий ступінь і вище

Degree 6 and 7 Ступінь бакалавра або магістр
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когорту учнів, які працювали в Палаті 
ділового адміністрування в командах пар-
ламентських і корпоративних послуг. Таке 
учнівство дозволяє зрозуміти політику, 
державну службу, роботу уряду та розпо-
чати кар’єру в оточенні блискучих розу-
мів, цікавих людей та творчих ідей [10].

Крім того, є певні переваги та соці-
альна підтримка, а саме: 30 днів щоріч-
ної відпустки (збільшення до 35 днів після 
першого повного року відпустки), пен-
сійна схема державної служби, доступ до 
навчання та розвитку, гнучка робота та 
безвідсоткова позика на абонемент і вело-
сипед.

Окрема програма учнівства існує для 
студентів. Студентська схема «Сэндвіч» – 
це можливість для студентів бакалаврату 
працювати в Палаті громад, набуваючи 
унікальне уявлення про врядування та 
роботу парламенту загалом. Студенти 
мають бути зараховані на чотирирічну 
освіту, яка дає змогу пройти курс «Сэн-
двіч» на третьому році навчання [11].

Висновки та перспективи. Можемо 
констатувати виключну роль партій по 
селекції кандидатів на вибори, обмеження 
їх кола та висунення найкращих претен-
дентів. Формування переліку кандидатів 
на шляху обрання у подальшому членів 
парламенту дозволяє зробити висновок 
про наявність таких вимог до осіб-кандида-
тів: громадянство держави або Співдруж-
ності, наявність фінансових статків, а 
також досвід у політичній, управлінській 
сфері, а саме: наявність досвіду роботи 
на виборчому окрузі в якості депутата, 
особи, яку підтримують місцеві виборці, 
досвід помічника депутата, волонтерства 
в агітаційному процесі та процесі виборів, 
що проводились партією, а також робота 
у профспілкових організаціях та студент-
ських політиках.

Крім того, можемо зазначити, що Пар-
ламент вносить свій склад як у підвищення 
рівня потенційних кандидатів у депутати, 
готуючи їх до роботи у парламенті заз-
далегідь та надаючи їм фактично пре-
ференції перед іншими кандидатами, які 
не проходили таке учнівство. При цьому, 
такий формат учнівства надає можливість 
як навчатися, так і працювати за обраним 
напрямком та заробляти гроші протягом 

навчання.
Подальшими напрямками дослідження 

доцільно визнати імплементацію британ-
ського досвіду до найкращих практик Укра-
їни, а також надання парламенту – Вер-
ховній Раді України можливості ділитись 
досвідом та впливати на формування та 
навчання майбутніх кандидатів в депутати.
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Maksimentseva N. Parliament and Member of parliament of Great Britain: 
formation and development of parliamentary elits

The article analyzes the experience of Great Britain in the formation of the parliamentary 
elite and the election of the best representatives of the people for the implementation of 
parliamentarism and the completeness of the functions of the parliament.

A study of the practice of recent years regarding the election of deputies of certain strata 
of the population, belonging to one or another gender, is conducted, and it is proven that 
political parties exert the greatest influence on the formation of the list of candidates who 
will later win seats in the Parliament of Great Britain and become parliamentarians at the 
stage of election of candidates for deputies. It is proven that people who are financially 
independent, have wealth, and also, what is most important for the introduction of experience 
for Ukraine, have mostly practical experience in political activity, volunteering, experience 
in being elected as deputies of local representative bodies, and support of the population of 
certain territorial units have an advantage .

It also examines the activities of the parliament regarding the formation of the parliamentary 
elite, the participation of various chambers of the parliament in education, participation in 
the experience of parliamentarism, the provision of both practical skills for working in the 
parliament, and the theoretical foundations of the implementation of parliamentarism by 
the Parliament of Great Britain.

The parliament contributes to raising the level of potential candidates for deputies, 
preparing them for work in the parliament in advance and actually giving them preferences 
over other candidates who did not undergo such an apprenticeship. At the same time, such 
an apprenticeship format provides an opportunity to both study and work in the chosen field 
and earn money during training.

Key words: parliamentarism, formation of the parliamentary elite, members of parliament, 
candidates for deputies, formation of lists of candidates for deputies, apprenticeship of the 
chambers of the parliament.
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ГЕНЕЗА ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Дослідження присвячено історії інституту юридичної відповідальності державних 
службовців. Охарактеризовано правову природу юридичної відповідальності держав-
них службовців, а саме поняття та ознаки. Запропоновано власну періодизацію роз-
витку інституту юридичної відповідальності державних службовців. Так. виокремлено 
сім таких періодів. Враховуючи відсутність окремих підстав притягнення до відпові-
дальності для посадових осіб часів перших форм державності на українських землях, 
зроблено висновок, що їх сучасною аналогією є політичні посади. Висловлена думка 
щодо розширення апарату посадових осіб як підстави для появи інституту юридичної 
відповідальності державних службовців. Згадано виокремлення дисциплінарної відпо-
відальності державних службовців як окремий етап розвитку досліджуваного інституту. 
Зроблено висновок про відсутність розвитку інституту юридичної відповідальності дер-
жавних службовців у період існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік, 
зважаючи на регулювання згаданої відповідальності на загальних підставах трудовим, 
адміністративним та кримінальним законодавством. Висловлено незгоду щодо позбав-
лення активних та пасивних виборчих прав як дисциплінарного стягнення для дисци-
плінарного службовця, що було закріплено у перші роки Союзу Радянських Соціаліс-
тичних Республік. Розкрито сучасне законодавче регламентування інституту юридичної 
відповідальності державних службовців в Україні. Констатовано існування адміністра-
тивної, дисциплінарної, кримінальної, цивільно-правової (матеріальної) відповідально-
сті та запропоновано напрями подальшого вдосконалення інституту юридичної відпові-
дальності державних службовців.

Ключові слова: юридична відповідальність, державна служба, дисциплінарна від-
повідальність, відповідальність державного службовця, інститут юридичної відпові-
дальності.

© Ольшевська Ю. М., 2022

Постановка проблеми. Державну 
службу від іншої професійної оплачуваної 
діяльності відрізняє її виключна мета – 
забезпечення функціонування держави, 
ще й таким чином, щоб дотримуватись 
права людини і громадянина. Враховуючи 
таке покликання та можливості, надані 
державним службовцям, важливим є 
передбачити належну відповідальність за 
порушення закону державними службов-
цями своїх обов’язків або при порушенні 
закону. Щоб осягнути сучасну регламен-
тацію юридичної відповідальності держав-
них службовців варто дослідити проблему 
в її ретроспективі, адже саме процес її 
історичного розвитку дозволить нам сфор-

мулювати відповідні висновки приналежні 
до умов сьогодення. 

Стан дослідження. Обрана тема для 
дослідження особлива тим, що знахо-
диться на стику історичної та юридичної 
наук, відтак бібліотеки рясніють тематич-
ними дисертаційними дослідженнями та 
статтями, при чому окремий пласт робіт 
присвячений саме дисциплінарній відпо-
відальності. Окрім застосованих в процесі 
написання цієї статті окремо варто згадати 
монографію О. Д. Новак «Правові засади 
дисциплінарної відповідальності держав-
них службовців в Україні», дисертаційне 
дослідження А.Ю. Коротких «Проблеми 
юридичної відповідальності державних 
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службовців за трудовим законодавством 
України», наукова праця Берлача А.І. 
«Інститут відповідальності публічних 
службовців у системі службового права 
України», наукова праця «Історія держав-
ної служби в Україні у 5 томах» за автор-
ством колективу Інституту історії України 
Національної академії наук України.

Метою дослідження є вивчення 
передумови появи та історію розвитку 
інституту юридичної відповідальності дер-
жавних службовців в Україні, класифіку-
вати названий розвиток на окремі етапи.

Виклад основного матеріалу. Дослі-
дження історичного розвитку інституту 
юридичної відповідальності державних 
службовців неможливе без обрання під-
ходу до такої відповідальності. У процесі 
дослідження наукових напрацювань можна 
дійти висновку про різноманіття розумінь. 
Так, знаходимо наступні визначення відпо-
відальності державного службовця:

 – обов’язок дотримання законодав-
ства, наслідком порушення якого є заходи 
державного примусу/покарання [1, c. 44];

 – міра державного примусу, що полягає 
у негативних наслідках у разі порушення 
законодавства і проявляється через поз-
бавлення майнового чи немайнового (осо-
бистісного) характеру [2, c. 286];

 – обов’язок належного виконання 
посадових обов’язків, невиконання чи 
неналежне виконання яких кваліфіку-
ється як правопорушення та призводить 
до несприятливих наслідків – особистіс-
них, матеріальних або організаційних 
[3, c. 90];

 – деліктно-правові відносини між дер-
жавою та державним службовцем щодо 
порушення державним службовцем норм 
закону, внаслідок чого для державного 
службовця виникає необхідність перетер-
піти обмеження особистісного, організа-
ційного чи майнового характеру [4].

Як можна помітити, дефініція та ознаки 
юридичної відповідальності державних 
службовців принципово не відрізняється 
від поняття юридичної відповідальності в 
цілому. В цьому аспекті доцільним вва-
жаємо навести ознаки юридичної відпові-
дальності за Д.А. Липинським:

 – передбачена і деталізовано розкрита 
законом;

 – гарантується державою;
 – за необхідності забезпечується дер-

жавним примусом;
 – передбачає настання негативних 

наслідків для правопорушника;
 – регламентовані законом процедури 

встановлення факту правопорушення та 
притягнення до юридичної відповідально-
сті [5, c. 14–15].

Дослідник чомусь до ознак юридичної 
відповідальності відніс також її поділ на 
позитивну та ретроспективну, що є крите-
рієм класифікації, а не ознакою. 

Таким чином, особливостями юридичної 
відповідальності державних службовців 
є специфічні підстави настання та меха-
нізми притягнення до відповідальності. 
Окрім цього, варто наголосити, що у юри-
дичній науці розрізняють кримінальну, 
адміністративну, дисциплінарну та мате-
ріальну відповідальність державних служ-
бовців.

В Україні заслуговують також уваги 
окремі віхи розвитку інституту юридичної 
відповідальності державних службовців, 
завдяки яким, на думку вітчизняних вче-
них, можна виокремити такі етапи форму-
вання цього інституту.  

І. Держава без відповідальності дер-
жавних службовців. Державна служба 
зародилася ще за часів Київської Русі, хоч 
і у відмінній від сучасної формі. Говорити 
про якусь особливу відповідальність по 
факту наділення владними повноважен-
нями ще рано – відповідальність визна-
чалась на загальних підставах відповідно 
до тогочасних законів, наприклад, Руської 
правди. Особливих злочинів, пов’язаних 
саме зі службою державі, виокремлено не 
було. На нашу думку, можна провести ана-
логію з політичними посадами, для яких 
в сучасній Україні пріоритет надається 
фахівцям, особисто знайомим політич-
ному керівництву держави на противагу 
державній службі, з конкретними квалі-
фікаційними вимогами та конкурсами на 
посади. 

ІІ. Перші закріплення галузевої відпові-
дальності у законі. Зародки відокремленої 
юридичної відповідальності для держав-
них службовців врешті набули норма-
тивно закріпленої форми, але вже на 
українських землях у складі Польського 
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 Королівства та Великого князівства Литов-
ського. Мова йде про возних – судових 
урядовців, яких призначала шляхта на 
трьох рівнях – генеральні, призначувані 
головою держави, провінційні від воєвод 
та городські від старост. Потім обирати 
возних, уповноважених безпосередньо 
судами [6, c. 79–80]. За Вислицьким ста-
тутом Польського королівства 1347 року 
надання возним неправдивих відомостей 
каралось позбавленням посади, конфіс-
кацією майна та тавруванням обличчя [7, 
s. 82–83].

Враховуючи той факт, що возні призна-
чались на різних рівнях державної влади 
та могли походити з різних соціальних 
станів, можемо стверджувати про впро-
вадження кримінальної відповідальності 
саме для державних службовців. Воче-
видь цьому слугує той факт, що на посаді 
міг бути не лише недоторканий шляхтич, 
але й проста людина.

ІІІ. Кримінальна відповідальність для 
посадових осіб. Наступним важливим ета-
пом є прийняття московським царем Олек-
сієм Михайловичем Соборного уложення у 
1649 році, яке діяло і на українських зем-
лях. Перша особливість цього Уложення – 
до відповідальності притягається кожен 
незалежно від соціальну стану (але від 
нього залежить ступінь покарання). При 
цьому вперше виокремлюються посадові 
злочини – хабарництво, здирство, зазда-
легідь несправедливе вирішення справи, 
службова підробка, військові злочини 
(мародерство, втеча з місця розташування 
війська) [8].

Як можна помітити, цар обмежився під-
ставами притягнення до кримінальної від-
повідальності. Відтак, дрібні правопору-
шення на місцях залишались безкарними.

IV. Поява протоформ адміністратив-
ної та дисциплінарної відповідальності. 
Новим етапом є реформування законо-
давства Петром І, зокрема, прийняття 
Генерального регламенту у 1720 році. 
Дослідники майже одностайні в тому, що 
саме цим регламентом вперше виокрем-
лено дисциплінарну відповідальність. Так, 
В. І.  Лебедєв переконаний, що поява 
поряд із згаданими вище злочинами із 
Соборного уложення правопорушень, які 
охоплюються неналежним виконанням 

службовцем посадових обов’язків, є озна-
кою відмежування кримінальної відпові-
дальності від дисциплінарної [9, c. 108].

Українська дослідниця Л. С. Єрмолен-
ко-Князєва наводить приклади складів 
дисциплінарних проступків державних 
службовців – викрадення службових доку-
ментів, внесення до службових документів 
неправдивих відомостей чи виправлень в 
інтересах третіх осіб, поширення інформа-
ції про рішення адміністративних органів 
без дозволу [10, c. 35–36].  

Доповнимо цю аргументацію тим, що 
санкції за згадані правопорушення визна-
чені у формі штрафу, що дійсно дозволяє 
відрізняти таку відповідальність від кримі-
нальної (принаймні у досліджувані часи). 

Втім, чи наявні підстави вважати таку 
відповідальність адміністративною? Різ-
ниця адміністративної та дисциплінарної 
відповідальності полягає в різних об’єк-
тах посягання, суб’єктах розслідування 
та притягнення до відповідальності, 
видах відповідальності тощо [11, c. 32]. 
Якщо згадати сучасне законодавство, то 
відповідно до статті 66 Закону України 
«Про державну службу» штраф не від-
носиться до видів дисциплінарних стяг-
нень [12]. Також можемо згадати ана-
лог «поширення інформації про рішення 
адміністративних органів без дозволу», 
який відображено у статті 212-2 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення – порушення законодавства про 
державну таємницю [13]. Тож, принаймні 
частково мова йде про адміністративну 
відповідальність.

На користь дисциплінарної відповідаль-
ності можемо навести аргумент – справи 
щодо вчинення згаданих правопорушень 
розглядались в органі, де працює дер-
жавний службовець, а після притягнення 
до відповідальності особа звільнялась 
зі служби і не могла туди повернутись 
[9, c. 134].

Отже, можемо вести мову про появу 
відповідальності, якій притаманні ознаки 
дисциплінарної та адміністративної відпо-
відальності у сучасному розумінні (вну-
трішнє розслідування і одночасно штраф 
як санкція, до прикладу). 

Подібна тенденція зберігається і 
далі при вдосконаленні законодавства. 



2022 р., № 3

173

У 1782 році Катерина ІІ прийняла «Устав 
Благочиния», де з’являються такі право-
порушення як зловживання службовим 
становищем та неналежне виконання 
службових обов’язків. Зазначимо, що за 
санкціями вони відносяться до криміналь-
них [10, c. 36].

V. Остаточне виокремлення дисциплі-
нарної відповідальності. У рамках коди-
фікації у 1845 році прийнято «Уложение 
о наказаниях Уголовных и исправитель-
ных» [14], яке дослідники вважають кри-
мінальним кодексом. [15, c. 214]. В кон-
тексті цього дослідження важливо, що 
згаданим «Уложением» остаточно роз-
межовано проступки та злочини, а також 
впроваджено дисциплінарні стягнення у 
сучасному розумінні – звільнення, позбав-
лення посади, пониження у посаді, сувора 
догана (із занесенням до послужного 
списку та без), вирахування із заробіт-
ної плати (що являє собою механізм, від-
мінний від штрафу), суворе зауваження 
[15, c. 216].

Позитивною зміною також є притяг-
нення до дисциплінарної відповідальності 
керівників за поведінку стосовно підлег-
лих (примус виконувати вказівки, які не 
охоплюються службовими обов’язками; 
затримання заробітної плати, образи, від-
сутність контролю за підлеглими та при-
ховування їх правопорушень).

Втім, визначення дисциплінарного про-
ступку відсутнє, а самих таких проступків 
зазначено чимало. Окрім згаданих вище 
є також невиконання законних вимог 
керівника, перевищення повноважень, 
хабарництво, порушення правил служби 
тощо [14]. За нестачею доказів вину-
ватості державних службовців, їх звіль-
няли відповідно до положення Комітету 
міністрів «О порядке увольнения граж-
данских чиновников за неспособностью» 
1849 року [16].

VІ. Зближення з трудовим законодав-
ством. З поваленням Російської Імперії та 
становлення радянської влади питання 
відповідальності державних службовців 
регулювалося трудовим законодавством, 
а межі між державним і приватним сек-
тором досить невиразні  [10, c. 36]. Зав-
дяки цьому службове та трудове право 
перейняли одне в одного окремі еле-

менти. Враховуючи відсутність галузевого 
законодавства (зокрема, в СРСР не було 
закону про державну службу) наведемо 
лише окремі приклади радянських норма-
тивно-правових актів.

Відповідно до Положення про робітничі 
дисциплінарні товариські суди, затвер-
дженого постановою Радою народних 
комісарів 1919 року, до дисциплінарних 
стягнень відносились догана, тимчасове 
позбавлення (до 6 місяців) активних та 
пасивних виборчих прав (що вважа-
ємо неприпустимим у правовій державі), 
тимчасове пониження у посаді, суспіль-
но-корисні роботи на оплачуваній основі 
[17, c. 397].

У 1929 році прийнято постанову Про 
основи дисциплінарного законодавства 
Союзу РСР і союзних республік [18], яка 
діяла до розпаду СРСР. У пункті 1 вка-
зано, що дисциплінарна відповідальність 
настає за ті порушення трудового розпо-
рядку, за які не передбачено притягнення 
до кримінальної відповідальності (чомусь 
адміністративну відповідальність законо-
давець оминув). Саме тут можна побачити 
сучасний перелік дисциплінарних стяг-
нень – попередження, догана, пониження 
у посаді та звільнення.

Кодексом законів про працю УРСР 
1971 року, який станом на сьогодні зберіг 
такі ж загальні положення щодо відпові-
дальності працівників, регламентується 
лише матеріальна відповідальність пра-
цівників [19].

VІІ. Сучасне регулювання.
В Україні наразі передбачені адміні-

стративна, дисциплінарна, кримінальна, 
цивільно-правова (матеріальна) відпові-
дальність. Для публічних службовців як 
ширшої категорії вона розпорошена у різ-
них нормативно-правових актах, для дер-
жавних службовців можемо виокремити 
наступні:

 – у статтях 64 та 80 Закону України 
«Про державну службу» згадуються дис-
циплінарна та матеріальна відповідаль-
ність [12];

 – у статті 65 Закону України «Про 
запобігання корупції» передбачено усі 
можливі види відповідальності – адміні-
стративна, дисциплінарна, кримінальна, 
цивільно-правова відповідальність [20]. 
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Дисциплінарна відповідальність поля-
гає в обов’язку порушника понести дис-
циплінарні стягнення у порядку, перед-
баченому законодавством [22, c. 147]. 
Характерно, що державні органи роз-
роблюють власні нормативно-правові 
акти – дисциплінарні статути та порядки 
проведення розслідувань/притягнення до 
відповідальності у зв’язку з їх порушен-
ням (наприклад – Дисциплінарний статут 
Збройних Сил України [23]).

На відміну від структури Криміналь-
ного кодексу України у Кодексі України 
про адміністративні правопорушення 

відсутній розділ, присвячений суто адмі-
ністративним правопорушенням посадо-
вих осіб, публічних службовців, а тим 
паче – державних службовців. В межах 
глави 13-А зібрані лише правопору-
шення, пов’язані з корупцією, але це 
далеко не всі адміністративні правопо-
рушення, що можуть здійснюватися дер-
жавними службовцями [13].

Статтями 1173–1175 Цивільного 
кодексу України передбачено обов’язок 
відшкодування шкоди, завданої незакон-
ними рішеннями, дією чи бездіяльністю 
органу державної влади. Відзначимо, що 
за законом відшкодовує саме державний 
орган [24].

Так, інститут відповідальності є обов’яз-
ковим елементом системи кожної галузі 
права, зокрема і службового, оскільки 
це правове утворення своїм завданням 
передбачає гарантування належної реалі-
зації правового статусу кожного держав-
ного службовця. [25, с. 5].

Отже, першому етапу розвитку юридич-
ної відповідальності державних службов-
ців, як нами вже згадано, характерна від-
сутність виокремленої відповідальності за 
ознакою служби князю, мається на увазі 
період Київської Русі. На другому етапі 
(під час перебування українських земель 
у складі Польського королівства та Вели-
кого князівства Литовського) виникають 
об’єктивні підстави для притягнення до 
кримінальної відповідальності у зв’язку з 
професійною діяльністю державних служ-
бовців. Третій етап особливий характер-
ним виокремленням у окремий розділ поса-
дових злочинів на українських землях у 
складі Московського царства. З четвертим 

етапом пов’язана поява особливих поло-
жень, якими затверджується особливий 
вид відповідальності, на стику адміністра-
тивної та дисциплінарної. П’ятим етапом 
є остаточне завершення виокремлення 
дисциплінарної відповідальності. П’ятий 
та четвертий етапи відбулись на тере-
нах Російської Імперії, у XVIII та IX сто-
літті відповідно. Шостий етап – радянська 
епоха, з 1918 по 1991 рік, у яку юридична 
відповідальність державних службовців 
не набула розвитку, адже регулювалася 
на загальних підставах – трудовим, кри-
мінальним та адміністративним законо-
давством, без їх виокремлення. Сьомий 
етап – етап сучасної України, який почина-
ється з набуттям державою незалежності, 
з подальшим розподілом відповідальності 
державних службовців на дисциплінарну, 
матеріальну, кримінальну та адміністра-
тивну (останніх два види відповідальності 
мають у собі особливу групу корупційних 
правопорушень).  

Висновки. У процесі проведеного 
нами дослідження доведено, що інститут 
юридичної відповідальності державних 
службовців пройшов довгий шлях форму-
вання і є необхідним елементом системи 
державної влади. Юридична відповідаль-
ність державних службовців має на меті 
захист правопорядку і виховання держав-
них службовців у дусі поваги до права і 
закону, а отже створює умови до побу-
дови правової держави.

Таким чином, подальше вдосконалення 
інституту юридичної відповідальності дер-
жавних службовців можливий в таких 
напрямах:

 – детальніша диференціація видів 
юридичної відповідальності державних 
службовців;

 – розширення видів дисциплінарної від-
повідальності для державних службовців;

 – підвищення відповідальності за 
порушення правил етики державними 
службовцями, зважаючи на приділення 
законодавцем недостатньої уваги цьому 
питанню. 
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Olshevska Y. The genesis of the institute of legal responsibility of civil servants
The research is devoted to the history of the institute of legal responsibility of civil 

servants. The legal nature of the legal responsibility of civil servants is characterized, namely 
the concepts and signs. A separate periodization of the development of the institute of 
legal responsibility of civil servants on Ukrainian lands is proposed. Seven such periods are 
distinguished. Taking into account the lack of separate grounds for prosecution of officials 
from the times of the first forms of statehood on Ukrainian lands, it was concluded that their 
modern analogy is political positions. The expressed opinion regarding the expansion of the 
apparatus of officials as a basis for the emergence of the institute of legal responsibility 
of civil servants (as a result of which the ruler does not know each appointee personally, 
while not only people of noble descent are appointed to positions). It was established that 
the General Regulations of 1720 introduced mixed forms of responsibility (administrative 
and disciplinary). The separation of disciplinary responsibility of civil servants is mentioned 
as a separate stage of development of the researched institute. It was concluded that 
there was no development of the institution of legal responsibility of civil servants during 
the existence of the Union of Soviet Socialist Republics, taking into account the regulation 
of said responsibility on general grounds by labor, administrative and criminal legislation. 
Disagreement was expressed regarding the deprivation of active and passive electoral rights 
as a disciplinary penalty for a disciplinary employee, which was established in the early years 
of the Union of Soviet Socialist Republics. The modern legislative regulation of the institute 
of legal responsibility of civil servants in Ukraine is revealed. The existence of administrative, 
disciplinary, criminal, civil-legal (material) responsibility has been established.

Key words: legal responsibility, public service, disciplinary responsibility, civil servant 
responsibility, institute of legal responsibility.



2022 р., № 3

177

УДК 336.27
DOI https://doi.org/10.32840/pdu.2022.3.27

Д. А. Сидоренко
аспірант кафедри публічної політики

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

Виокремлено поняття системи управління державним боргом, виходячи з його обсягу 
та структури. Визначено організаційну структуру Міністерства фінансів України; дослі-
джено та розмежовано відповідно до структури державного боргу функції Департаменту 
боргової політики Міністерства фінансів України та Урядового уповноваженого з питань 
управління державним боргом; розмежовано повноваження Міністерства фінансів та 
інших органів виконавчої влади у сфері управління державним боргом, виокремлено 
основні сучасні інструменти Міністерства фінансів в борговій політиці країни.

Встановлено, що Мінфін здійснює комплексне нормативне, аналітичне, облікове 
управління боргом. Визначено, що до повноважень Міністерства фінансів України у 
сфері управління державним боргом належить також функція погодження рішень міс-
цевих органів виконавчої влади щодо залучення позик.

Розкрито сучасні принципи та інструменти управління державним боргом Міністер-
ства фінансів України. Зокрема, затвердження Середньострокової стратегії управління 
державним боргом та Програми управління державним боргом; в планах на майбутнє – 
впровадження нової моделі управління державним боргом (створення Боргового агент-
ства, повноваження якого закріплені в Бюджетному кодексі). Описано новий інструмент 
боргової політики, який впровадило Міністерство фінансів України у 2020 році – дер-
жавні гарантії на портфельні основі – інструмент, який передбачає розподіл ризиків з 
державою суб’єкта, який отримує таку державну гарантію (це зобов’язання держави 
перед банком відшкодувати певний відсоток кредитів). Міністерство фінансів вводить 
новий інструмент боргової політики з початком повномасштабної війни рф проти України 
24.02.2022 року – військові облігації (аукціони з продажу військових облігацій – інвес-
тиційний інструмент підтримки Державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу 
та іноземних інвесторів).

Установлено, що ключовими елементами в системі управління державним та гаранто-
ваним державою боргом є Департамент боргової політики Мінфіну та Урядовий уповно-
важений з питань управління державним боргом, які в своїй взаємодії здійснюють ефек-
тивне і планомірне здійснення державної боргової політики та впроваджують складні, 
але дієві інструменти управління державним боргом (щорічне затвердження Урядом 
Програми та Стратегії управління державним боргом, створення Боргового агентства, 
впровадження державних гарантій на портфельній основі, випуск військових облігацій, 
тощо). Міністерство фінансів при здійсненні своїх повноважень з управління державним 
боргом співпрацює з Державною казначейською службою України, Рахунковою пала-
тою, Кабінетом Міністрів України.

Ключові слова: державний борг, структура державного боргу, управління держав-
ним боргом, система управління державним боргом, внутрішній державний борг, зов-
нішній державний борг, Міністерство фінансів України.
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Постановка проблеми. Питання 
управління державним боргом та його 
обслуговування є важливим в контексті 
тих економічних труднощів, які впродовж 
всієї своєї історії, а особливо зараз, пере-

живає Україна. В умовах відкритої війни 
важливо, щоб державний механізм у сфері 
управління державним боргом безпере-
бійно працював на всіх рівнях. Саме він 
забезпечує та підтримує оборону України 
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та водночас дає змогу суспільству отриму-
вати життєво важливі функції та послуги, 
реалізація яких забезпечується, зокрема, 
органами державної влади, місцевого 
самоврядування, суб’єктами господарю-
вання державного сектору економіки. 
Питання управління як державним так і 
місцевим боргом та гарантованим боргом 
належить до повноважень Міністерства 
фінансів України.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Щодо комплексних наукових робіт 
представників науки теорії управління, 
юридичних наук, присвячених вивченню 
ролі і місця державних органів в системі 
управління державним боргом, то вони 
відсутні. Також відсутні наукові роботи 
щодо дослідження місця Міністерства 
фінансів в управлінні державним боргом 
під час активної фази війни проти цієї 
держави. Важливо розуміти, що певні 
наковці досліджували питання управління 
державним боргом, впливу державного 
боргу на процеси економічного розвитку 
і воно досить давно є актуальним в бага-
тьох країнах, а також вітчизняних нау-
ковців О. Беца, Л. Бенча, Н. Зражевської, 
В. Козюка, Г. Кучер, Л. Лисяк, В. Лісо-
венка, І. Лютого, А. Павелка, М. Пасічного, 
О. Рожко, І. Чугунова, М. Тарасюка та 
інших. Питанням правового регулювання 
державного боргу присвячено ряд науко-
вих робіт юристів: Л. Воронової, М. Куче-
рявенка, П. Пацурківського та інших.

Щодо комплексних наукових робіт 
представників науки теорії управління 
в Україні, присвячених питанням управ-
ління державного боргу, то вони відсутні. 
Комплексне ж дослідження питань управ-
ління державного боргу в рамках дослід-
ження «Правове регулювання державного 
боргу України» було проведено І. Заверу-
хою у 2007 [4].

Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми. У працях 
названих вчених досліджені різноманітні 
аспекти державного боргу і його впливу 
на економіки різних країн і різних спе-
цифік. Водночас комплементарність зга-
даної проблеми свідчить про те, що не 
всі питання державного боргу вивчені та 
висвітлені повною мірою, зокрема питання 
управління боргом в умовах війни. 

Актуальність дослідження. Укра-
їна, перша держава, яка зіштовхнулася 
із ситуацією наявності заборгованості 
по зовнішніх боргах, зроблених владою 
у 2009-2013 роках, наслідками світової 
пандемії COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2 у 2020-2021 році, а 
потім ще й активна фаза війни росії проти 
України у 2022 році. Проблематика дослі-
дження місця та ролі саме Міністерства 
фінансів України в системі органів вико-
навчої влади, що здійснюють управління 
державним боргом в широкому розумінні, 
раніше не досліджувалась. Нові завдання 
також ставить і набуття Україною ста-
тусу кандидата до вступу до ЄС. Одним з 
найпріорітетніших завдань МФВ в Укра-
їні є реформи, спрямовані на підвищення 
прозорості боргу та зміцнення політики 
та основ управління боргом. Визначення 
місця та ролі Міністерства фінансів Укра-
їни у вирішенні зазначених питань на часі.

Мета статті: полягає у досліджені 
місця та ролі Міністерства фінансів Укра-
їни в системі управління державним бор-
гом у широкому розумінні та функціону-
ванні в системі органів виконавчої влади 
в цілому в складних умовах сьогодення, 
дослідженні організаційної структури Мін-
фіну із врахуванням потреби реалізації 
основних повноважень у сфері управління 
державним та місцевим боргом та виро-
блення пропозицій удосконалення зако-
нодавства у зазначеній сфері. 

Для досягнення мети поставлено такі 
завдання: визначити організаційну 
структуру Міністерства фінансів Укра-
їни; дослідити та розмежувати відповідно 
до структури державного боргу функції 
Департаменту боргової політики Міністер-
ства фінансів України та Урядового упов-
новаженого з питань управління держав-
ним боргом; розмежувати повноваження 
Міністерства фінансів та інших органів 
виконавчої влади у сфері управління 
державним боргом, виокремити основні 
сучасні інструменти Міністерства фінансів 
в борговій політиці країни.

Об’єкт дослідження – правовідносини, 
що виникають в процесі управління дер-
жавним боргом Міністерством фінансів 
України у широкому розумінні, взаємодії з 
іншими органами державного управління у 
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зазначеній сфері, визначення шляхів вдо-
сконалення управління державним бор-
гом в Україні в сучасних умовах. Предмет 
дослідження: місце та роль Міністерства 
фінансів України в системі управління 
державним боргом.

Виклад основного матеріалу. 
Управління державним боргом є складною 
системою, яка включає багато взаємо-
пов’язаних і взаємозалежних функцій, що 
виконуються різними урядовими структу-
рами. Ефективне управління державним 
боргом вимагає як чіткого розмежування 
функцій і повноважень між різними струк-
турами, так і налагодженого взаємозв’язку 
між ними. Як правило, перешкоди виника-
ють у зв’язку з слабкою системою управ-
ління публічними фінансами, відсутністю 
довгострокового планування, невисокою 
професійністю виконавців і небажанням 
владних структур брати на себе відпові-
дальність за кардинальні зміни. Також, 
не слід забувати і про зовнішні виклики, 
з якими стикається наша держава, на 
території якої з 2014 року триває війна. 
Так, активна фаза розпочалась тільки у 
лютому 2022 року, проте у 2014 році від-
булась анексія Криму (як мінімум втрата 
доходів від туризму та оздоровлення), 
частина Донецької та Луганської облас-
тей (виробництва, людський потенціал 
тощо). Зазначені чинники вплинули б на 
збільшення державного боргу будь-якої 
держави. Лише сильна політична воля у 
поєднанні з професійним адмініструван-
ням здатні зупинити процес нарощення 
боргів, розробити стратегію їх погашення 
і створити передумови для економічного 
зростання.

«Основною метою управління держав-
ним боргом є оптимальне поєднання таких 
цілей, як збільшення розміру коштів, що 
залучаються у недержавному секторі еко-
номіки з метою покриття урядових потреб, 
поряд із мінімізацією вартості обслугову-
вання боргових зобов’язань і врахуван-
ням всіх ризиків, а також координація 
дій уряду з монетарною політикою, що 
проводиться Центральним банком кра-
їни» [5, c. 14]. При управлінні держав-
ним боргом головна увага, до початку 
активної фази військових дій на терито-
рії нашої держави, зверталась на потен-

ційні можливості розміщення уповнова-
женим суб’єктом, в Україні на сьогодні це 
МФ України, нових боргових зобов’язань 
серед інвесторів та на наявність фінан-
сових ресурсів у держави для своєчас-
ного і повного обслуговування боргових 
зобов’язань. На сьогодні акцент змістився 
на ефективне спрямування коштів на обо-
рону та соціальну сферу. Правове регу-
лювання державного боргу та гарантова-
ного державою боргу, місцевого боргу та 
місцевого гарантованого боргу в Україні 
здійснюється відповідно до Конституції 
України, Бюджетного кодексу України та 
інших нормативно-правових актів у сфері 
управління боргом [3].

Головним органом у системі централь-
них органів виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізацію держав-
ної фінансової, бюджетної та боргової 
політики в Україні є Міністерство фінан-
сів України (далі – МФ) [2, пп. 40 п. 4]. 
Зокрема Мінфін: розробляє та погоджує 
нормативно-правові акти з питань управ-
ління державним боргом; здійснює управ-
ління ризиками, пов’язаними з державним 
боргом; здійснює прогноз фінансування 
державного бюджету; здійснює державні 
внутрішні та зовнішні запозичення у 
межах, визначених законом про Держав-
ний бюджет України; здійснює оператив-
ний облік державного та гарантованого 
державою боргу; веде реєстр державних 
гарантій; здійснює погашення та обслу-
говування державного боргу; здійснює 
правочини з державним боргом, вклю-
чаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та 
продаж державних боргових зобов’язань, 
за умови дотримання граничного обсягу 
державного боргу на кінець бюджетного 
періоду; здійснює на відкритих аукціонах 
продаж прав вимоги простроченої більше 
трьох років заборгованості перед держа-
вою за кредитами (позиками), залученими 
державою або під державні гарантії, а 
також за кредитами з бюджету в порядку, 
встановленому Урядом України; здійснює 
заходи, спрямовані на підвищення при-
вабливості інвестування в державні цінні 
папери України, і комплексні заходи з 
поліпшення кредитного рейтингу України; 
затверджує порядок відбору та функціо-
нування первинних дилерів; затверджує 
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та оприлюднює графік первинного роз-
міщення державних цінних паперів [2]. 
Отже, МФ здійснює комплексне норма-
тивне, аналітичне, облікове управління 
боргом.

До повноважень МФ України у сфері 
управління державним боргом належить 
також функція погодження рішень місце-
вих органів виконавчої влади щодо залу-
чення позик. Щодо здійснення гаранту-
вання, то на нашу думку, в даному випадку 
також можна сказати про погодження, 
оскільки держава гарантує не всі зобов’я-
зання суб’єктів господарювання, а з метою 
забезпечення боргових зобов’язань дея-
ких суб’єктів господарювання, рекре-
дитування, тощо. Автор погоджується з 
думкою С. Нефьодова, що МФ України в 
частині погодження обсягів надання дер-
жавних гарантій здебільшого керується 
принципом «мовчазної згоди», що саме по 
собі таке погодження не є гарантією дер-
жави щодо зобов’язань позичальника [6].

Отже, управління державним боргом 
здійснюється МФ України в межах повно-
важень, визначених законодавством Укра-
їни. Загалом, якщо говорити про питання 
управління державним боргом – можна 
зробити висновок, що державу Україна 
в цих правовідносинах представляє МФ 
України, головною та уповноваженою осо-
бою якого є Міністр фінансів. Відповідно 
до розподілу обов’язків між Міністром, 
Першим заступником Міністра та заступ-
никами здійснюються дії з управління 
державним боргом (кожен заступник 
Міністра опікується певними стратегіч-
ними напрямками діяльності Міністерства: 
бюджетна, фіскальна, податкова, митна, 
боргова політика, тощо, і має в прямому 
підпорядкуванні відповідні структурні 
підрозділи Міністерства). Для повноти 
здійснення своїх функцій у сфері управ-
ління державним боргом, в організаційній 
структурі МФ України створено Департа-
мент боргової політики (Наказ МФ Укра-
їни 30.06.2020 № 359), що є самостійним 
структурним підрозділом МФ України. До 
складу Департаменту боргової політики 
МФ України (далі – Департамент) входять 
чотири відділи, які є структурними підроз-
ділами департаменту, а саме: відділ кре-
дитних і гарантійних відносин; відділ рин-

ків капіталу; відділ управління державним 
боргом та відділ управління місцевим 
боргом. Проте, визначити чи ефективне 
управління державним боргом неможливо 
без з’ясування повноважень всіх відділів 
департаменту. 

Так, відділ кредитних і гарантійних 
відносин забезпечує залучення кредитів 
(позик) від іноземних держав та банків 
для реалізації інвестиційних проектів та 
надання суб’єктам господарювання кре-
дитів, залучених державою, для реалізації 
інвестиційних проектів; надання держав-
них гарантій для забезпечення повного та 
часткового виконання боргових зобов’я-
зань суб’єктів господарювання-резидентів 
України, за винятком кредитів міжнарод-
них фінансових організацій, тощо. Слід 
зазначити, що майже схожі повноваження 
у Урядового уповноваженого з питань 
управління державним боргом (далі – Уря-
довий уповноважений). 

Урядовий уповноважений підпорядко-
вується безпосередньо Міністрові фінансів 
[7, п. 2] та не входить до складу Депар-
таменту. Урядовий уповноважений, в 
рамках наданих повноважень, здійснює 
діяльність у сфері «підготовки пропозицій 
щодо покращення структури державного 
боргу, шляхом вчинення відповідних пра-
вочинів з державним боргом, включаючи 
обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж 
державних боргових зобов’язань; підго-
товки та участі у проведені переговорів з 
кредиторами (у тому числі і з відповідними 
органами іноземних держав та міжнарод-
ними організаціями) з питань управління 
державним боргом» [7]. Проте повнова-
ження зазначеного суб’єкта не визначені 
на рівні норм закону, за виключенням 
Закону «Про вступ України до МВФ», що 
є порушенням норм ч. 2 ст. 19 Консти-
туції України [8]. Безпосередній аналіз 
повноважень зазначеного суб’єкта дає 
можливість зробити висновок, що питання 
стосовно зовнішніх запозичень, мікрофі-
нансової допомоги ЄС та фінансування 
під гарантії Світового банку належить до 
повноважень Урядового уповноваженого.

У Департаменту та Урядового уповнова-
женого різна підпорядкованість в рамках 
МФ. Так, Департамент підпорядковується 
безпосередньо Першому заступнику міні-
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стра відповідно до розподілу обов’язків 
між Міністром та його заступниками, Уря-
довий уповноважений – Міністру фінан-
сів. Між цими структурними елементами 
немає прямого підпорядкування, а лише 
структурна взаємодія в межах поставле-
них завдань та визначених повноважень.

В свою чергу, відділ ринків капіталу як 
структурний підрозділ Департаменту опі-
кується питаннями забезпечення органі-
зації здійснення державних комерційних 
запозичень на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках капіталу для фінансування 
державного бюджету; розробки пропози-
цій стосовно напрямів державної політики 
щодо державних запозичень на ринках 
капіталу, активних операцій з управління 
державним боргом; забезпечення органі-
зації інформаційної підтримки проведення 
державних комерційних та некомерційних 
запозичень та співпрацю з міжнародними 
рейтинговими агентствами.

Безпосередньо управління державним 
боргом є повноваженням відділу управ-
ління державним боргом Департаменту. 
До повноважень зазначеного відділу нале-
жить: забезпечення проведення Мінфіном 
державної політики в частині розроблення 
Стратегії управління державним боргом; 
здійснення середньострокового бюджет-
ного прогнозування та забезпечення 
бюджетного процесу в частині показників, 
пов’язаних з державним боргом; управ-
ління ризиками, пов’язаними з державним 
боргом, а також повноту оперативного 
обліку та моніторингу операцій, пов’яза-
них із державним боргом та гарантованим 
державою боргом; організація проведення 
розрахунків за такими операціями. Слід 
зазначити, що місцевий борг є складовою 
державного боргу у широкому розумінні 
[9, с. 5], тому науковий інтерес становить 
дослідження повноважень і відділу управ-
ління місцевим боргом, який забезпечує 
опрацювання запитів щодо погодження 
обсягу та умов здійснення місцевих запо-
зичень Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, обласними та міськими 
радами, міськими радами міських терито-
ріальних громад з адміністративним цен-
тром у місті обласного значення; надання 
місцевих гарантій Верховною Радою Авто-
номною Республікою Крим, обласною чи 

міською радою; реєстрацію місцевих запо-
зичень; реєстрацію місцевих гарантій. На 
думку автора, слід внести зміни до поло-
ження, щодо правильності назв суб’єктів, 
уповноважених вступали у правовідно-
сини щодо місцевого запозичення, отже і 
визначення суб’єктів, щодо яких у Депар-
таменту виникають відповідні повнова-
ження (зокрема «міськими радами міст 
обласного значення» замінити словами 
«міськими радами міських територіальних 
громад з адміністративним центром у місті 
обласного значення»).

Підсумовуючи, можна зробити висно-
вок, що в структурі Департаменту два від-
діли займаються саме управлінням боргом, 
а два інші – нормативним, аналітичним, 
організаційним забезпеченням функціону-
вання відповідних процесів, залученням 
та погодженням внутрішніх і зовнішній 
позик, підвищенням кредитного рейтингу 
країни, тощо. Саме в своїй структурній 
взаємодії в складі Департаменту боргової 
політики співпраця цих чотирьох відділів 
формує основу для функціонування сис-
теми управління державним боргом. 

Департамент для виконання покла-
дених повноважень взаємодіє в уста-
новленому порядку зі структурними під-
розділами Міністерства, центральними 
органами виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовується і координується Уря-
дом України через МФ України, органами 
державної влади України та органами міс-
цевого самоврядування, підприємствами 
та установами, що належать до сфери 
управління Міністерства. Так, у своїй 
діяльності, пов’язаній з управлінням дер-
жавним боргом МФ України за дорученням 
Уряду України здійснює правочини щодо 
державного та місцевого боргу та гаран-
тованого боргу співпрацює з Держав-
ною казначейською службою України в 
частині проведення платежів з погашення 
та обслуговування державного боргу, а 
також платежів, пов’язаних з виконанням 
гарантійних зобов’язань держави. 

Сучасне управління державним бор-
гом (точніше управління державним бор-
гом до 24.02.2022), характеризується 
щорічним затвердження Урядом серед-
ньострокової стратегії управління держав-
ним боргом. Середньострокова стратегія 
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управління державним боргом (на 2021 – 
2024 роки) – це інструмент, розроблений 
МФ України (а саме відділом державного 
боргу Департаменту боргової політики) 
для оцінки поточного стану та динаміки 
державного боргу України та визначення 
цілей, завдань і заходів у середньостроко-
вій перспективі з метою оптимізації струк-
тури державного боргу з точки зору спів-
відношення вартості обслуговування та 
ризиків при збереженні прийнятного рівня 
боргового навантаження [3]. Також ваго-
мим інструментом управління державним 
боргом є Програма управління державним 
боргом, розроблена і затверджена МФ на 
кожен рік окремо [11]. Програмою вста-
новлюються структура, обсяги платежів 
на погашення та обслуговування держав-
ного боргу, тощо. 

Окремо варто зазначити, що до панде-
мії та військової агресії російської феде-
рації, наша держава планувала запрова-
дити нову модель управління державним 
боргом – створення нового суб’єкта – Бор-
гового агентства України, повноваження 
якого визначено в Бюджетному кодексі; 
залучення Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань бюджету щодо питань управ-
ління державним боргом; визначеність 
повноважень органів, які уповноважені 
здійснювати контроль у сфері управ-
ління державним боргом (МФ України та 
Рахункова палата). Створення Агентства 
є необхідною умовою виконання плану 
дій Уряду зі зменшення витрат платників 
податків на обслуговування боргів. До 
Агентства з управління державним бор-
гом мали перейти права й обов’язки МФ 
у сфері управління державним боргом та 
гарантованим державою боргом, зокрема 
за раніше укладеними кредитними дого-
ворами (угодами про позики), випуще-
ними державними борговими цінними 
паперами, наданими державними гаран-
тіями, договорами (угодами) про субкре-
дитування, про погашення заборговано-
сті позичальників перед державою, про 
залучення агентських, консультаційних, 
рейтингових, юридичних та інших послуг, 
пов’язаних з управлінням державним бор-
гом та гарантованим державою боргом [1; 
12]. Водночас функції, щодо норматив-
но-правого регулювання залишались за 

МФ. Проте, життя внесло корективи. На 
сьогодні Боргове агентство не створено.

Також у 2020 р. з’являється новий 
напрям – управління державними гаран-
тіями на портфельній основі, який перед-
бачає розподіл ризиків з державою 
суб’єкта, який отримує таку державну 
гарантію. Державна гарантія на порт-
фельній основі – це зобов’язання держави 
перед банком відшкодувати певний відсо-
ток кредитів (до 80 %, залежно від кон-
кретних умов) кількох кредитів (кредит-
ного пулу, портфелю) підприємця чи ряду 
підприємців [13; 14]. При цьому, рішення 
про надання кредитування, забезпечене 
державною гарантією на портфельній 
основі, приймається кредиторами на влас-
ний розсуд, виходячи з фінансового стану 
позичальника. За рахунок того, що гаран-
тується лише певний відсоток кожного 
кредиту та по портфелю – банки креди-
тори теж беруть на себе ризик неповер-
нення кредитів, тому більш зважено став-
ляться до відбору позичальників [15]. Ця 
сфера правовідносин знаходиться у віда-
нні Відділу кредитних та гарантійних від-
носин Департаменту боргової політики і 
була розроблена та впроваджена ним. 

Початок активної фази війни тягне за 
собою пошук державою (Мінфіном в тому 
числі) нових інструментів та особливос-
тей підтримки фінансової стійкості в умо-
вах воєнного стану в Україні, це ж стосу-
ється і бюджетного процесу. У 2022 році 
до доходів загального фонду Державного 
бюджету України включено надходження 
від Європейського Союзу, урядів інозем-
них держав, міжнародних організацій, 
донорських установ, отримані в рам-
ках грантів на бюджетну підтримку [16]. 
Резервний фонд держбюджету збільшено 
на 200 млрд грн. за рахунок здійснення 
додаткових зовнішніх та внутрішніх запо-
зичень [17]. Уточнено питання здійс-
нення видатків з державного бюджету в 
умовах воєнного стану; перерахування 
міжбюджетних трансфертів з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам, дже-
релом формування яких є кошти позик 
та грантів Європейського Союзу, урядів 
іноземних держав, іноземних фінансо-
вих та донорських установ і міжнарод-
них фінансових організацій. Це рішення 
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дасть змогу забезпечити своєчасне здійс-
нення бюджетних видатків для реалізації 
завдань і повноважень держави у сфері 
охорони здоров’я, освіти, соціальної під-
тримки населення [18]. Також, надано 
право здійснювати нові місцеві запози-
чення та надавати місцеві гарантії, навіть 
якщо у процесі здійснення платежів з 
погашення та обслуговування місцевого 
боргу порушено графік платежів, нарахо-
вано штрафні санкцій, виникла простро-
чена заборгованість [19].

Після початку російської повномасш-
табної війни проти України, Уряд Укра-
їни на позачерговому засіданні 25 лютого 
ухвалив низку рішень: зокрема, щодо 
здійснення внутрішніх запозичень шля-
хом поетапного випуску військових облі-
гацій на 400 млрд грн [20]. На виконання 
зазначеного рішення МФ у березні 2022 
розпочало аукціони з продажу військо-
вих облігацій (інвестиційний інструмент 
підтримки Державного бюджету, доступ-
ний для громадян, бізнесу та іноземних 
інвесторів). Слід зауважити, що зміни, 
запропоновані Постановою Уряду № 439 
від 12.04.2022 стосуються призупинення 
випуску будь-яких облігацій внутрішньої 
державної позики (крім військових), а 
лише розміщенню вже емітованих (випу-
щених). Кошти від продажу облігацій, 
залучені до державної скарбниці України, 
використовуються на безперебійне забез-
печення фінансових потреб держави в 
умовах воєнного стану – соціальні та обо-
ронні [21; 22].

За ініціативою МФ України на період дії 
воєнного стану в Україні змінено умови 
щодо укладення міжнародних договорів 
щодо залучення коштів до Державного 
бюджету. Такі міжнародні договори Укра-
їни можуть включати, зокрема, положення 
щодо відмови від суверенного імунітету 
України в можливих спорах щодо таких 
зобов’язань та не потребують ратифікації 
парламентом України [23]. Гранти зарахо-
вуються до загального фонду державного 
бюджету України [24].

Зовнішні запозичення варто розділити на 
борг перед комерційними кредиторами та 
міжнародними фінансовими організаціями. 
Україна вивчає можливість реструктуризу-
вати зовнішній державний борг, оскільки 

бюджет в умовах війни має вкрай обмежені 
джерела фінансування, частина з якого від-
волікається на обслуговування держборгу 
[26]. Варто зазначити, що США готові роз-
глядати різні способи надання Україні допо-
моги у війні з рф. У тому числі розгляда-
ється варіант списання зовнішнього боргу, 
що стане великою підтримкою української 
економіки [27; 28]. Попри складну ситу-
ацію з бюджетом, МФ вважає, що Україна 
має продовжувати платити за своїми бор-
гами [29]. На думку автора, це твердження 
є основоположним в державній борговій 
політиці України в умовах війни.

Висновки і пропозиції. На сьогодні в 
Україні створено систему органів управ-
ління державним та гарантованим дер-
жавою боргом. Головним суб’єктом, що 
здійснює управління державним та місце-
вим боргом є МФ України (новостворене 
Боргове агентство, перебрало основні 
функції щодо управління та обслугову-
вання державного боргу від МФ України, 
залишивши Мінфіну функцію з управління 
місцевим боргом, проте внаслідок нестачі 
фінансування, ще не запрацювало). Для 
повноти здійснення своїх функцій у сфері 
управління державним боргом, в органі-
заційній структурі Мінфіну України ство-
рено Департамент боргової політики, що є 
самостійним структурним підрозділом. До 
складу Департаменту входять чотири від-
діли, а саме: відділ кредитних і гарантій-
них відносин; відділ ринків капіталу; від-
діл управління державним боргом та відділ 
управління місцевим боргом. Саме в своїй 
структурній взаємодії в складі Департа-
менту боргової політики співпраця цих від-
ділів формує основу для функціонування 
системи управління державним боргом. 
Безпосередній аналіз повноважень Уря-
дового уповноваженого з питань управ-
ління державним боргом дає можливість 
зробити висновок, що питання стосовно 
зовнішніх запозичень, мікрофінансової 
допомоги ЄС та фінансування під гарантії 
Світового банку належить до повноважень 
зазначеного суб’єкта. Між Департаментом 
та Урядовим уповноваженим немає пря-
мого підпорядкування, а лише структурна 
взаємодія в межах поставлених завдань 
та визначених повноважень, також різна 
підпорядкованість в рамках Мінфіну.
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Отже, ключовими елементами в системі 
управління державним та гарантованим 
державою боргом є Департамент боргової 
політики Мінфіну та Урядовий уповнова-
жений з питань управління державним 
боргом, які в своїй взаємодії здійснюють 
ефективне і планомірне здійснення дер-
жавної боргової політики та впроваджують 
складні але дієві інструменти управління 
державним боргом (щорічне затвер-
дження Урядом Програми та Стратегії 
управління державним боргом, створення 
Боргового агентства, впровадження дер-
жавних гарантій на портфельній основі, 
випуск військових облігацій, тощо).

Міністерство фінансів при здійсненні 
своїх повноважень з управління дер-
жавним боргом співпрацює з Державною 
казначейською службою України, Рахунко-
вою палатою, Кабінетом Міністрів України.

Україна отримала статус кандидата до 
вступу в ЄС. Набуття Україною відповід-
ного статусу зумовлює потребу та акту-
альність вивчення відповідних питань 
управління державним боргом у наступ-
них наукових роботах.
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Sydorenko D. The role of the Ministry of Finance of Ukraine in the system of the 
public debt management

Based on its volume and structure, the concept of the state debt management system 
is distinguished. The organizational structure of the Ministry of Finance of Ukraine was 
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defined; the functions of the Department of Debt Policy of the Ministry of Finance of Ukraine 
and the Government Commissioner for the Management of the State Debt were investigated 
and delineated in accordance with the structure of the state debt; the powers of the Ministry 
of Finance and other executive authorities in the field of public debt management are 
demarcated, the main modern tools of the Ministry of Finance in the country’s debt policy 
are singled out.

It has been established that the Ministry of Finance carries out comprehensive normative, 
analytical and accounting debt management. It was determined that the authority of the 
Ministry of Finance of Ukraine in the field of public debt management also includes the 
function of approving the decisions of local executive bodies regarding the raising of loans.

The modern principles and instruments of public debt management of the Ministry of 
Finance of Ukraine are revealed. In particular, the approval of the Medium-Term Strategy 
for State Debt Management and the State Debt Management Program; as plans for the 
future, implementation of a new model of public debt management (creation of the Debt 
Agency, whose powers are enshrined in the Budget Code). A new instrument of debt policy 
introduced by the Ministry of Finance of Ukraine in 2020 is described, state guarantees on a 
portfolio basis as an instrument that provides the sharing of risks with the state by the entity 
that receives such a state guarantee (this is the state’s obligation to the bank to reimburse a 
certain percentage of loans). The Ministry of Finance is introducing a new instrument of debt 
policy with the beginning of a full-scale war between the Russian Federation and Ukraine 
on February 24, 2022 that are military bonds (auctions for the sale of military bonds is an 
investment tool to support the State budget, available to citizens, businesses and foreign 
investors).

It was established that the key elements in the system of managing state and state-
guaranteed debt are the Department of Debt Policy of the Ministry of Finance and the 
Government Commissioner for State Debt Management, which in their interaction carry 
out the effective and planned implementation of state debt policy and implement complex 
but effective instruments of state debt management (annual approval by the Government 
of the Program and Strategy of State Debt Management, creation of the Debt Agency, 
implementation of state guarantees on a portfolio basis, issuance of military bonds, etc.). 
The Ministry of Finance cooperates with the State Treasury Service of Ukraine, the Accounting 
Chamber, and the Cabinet of Ministers of Ukraine in exercising its powers to manage the 
public debt.

Key words: public debt, public debt structure, public debt management, public debt 
management system, internal public debt, external public debt, Ministry of Finance of 
Ukraine. 
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«ПРОЗОРІСТЬ» ТА «OPENNESS»:  
СТИСЛЕ ПОРІВНЯННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ 
НАПРАЦЮВАНЬ У ВИЗНАЧЕНІ ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ

У статті розглянуто визначення понять «прозорість» та «відкритість» у контексті вря-
дування серед іноземних та вітчизняних офіційних джерел та науковців. Понятійний 
апарат теорії публічного управління та адміністрування у вирії реформи потребує точ-
ності та адекватності, особливо у контексті проблематики, повязаної із взаємовідноси-
нами між органами державної влади, місцевого самоврядування та громадянами. Про-
зорість влади сприймається суспільством як фундаментальне поняття, що забезпечує 
демократизм публічного управління, готовність державного управлінського аппарату до 
зворотнього звязку, спроможність забезпечувати справжне ефективне самоврядування 
та участь громадян у прийнятті важливих управлінських рішень. Розтлумачення поняття 
прозорості влади та однакове його розуміння як державними службовцями, так і грома-
дянами створює передумови для конценсусу у громадянському суспільстві та підвищує 
рівень толерантності активних членів суспільства до змін, які відбуваються у держав-
ній політиці та дружнього вирішення гострих проблемних питань. Практика публічного 
управління, яка склалася в країнах ЄС, може бути адаптована до українських реалій з 
урахуванням технологічних змін в процессі державного управління та місцевого само-
врядування, змін в громадянській свідомості, значного розширення інформаційного 
простору, рівня освіти населення та інших соціальних, економічних та культурних фак-
торів, які мають місце в сучасному світі. Необхідно зазначити, що політичні процеси, 
які відбувалися протягом останнього десятиріччя в Україні та деяких пострадянських 
країнах, суттєво змінили уявлення громадян про необхідність забезпечення прозоро-
сті влади, необхідності розуміння політичних рішень, обговорення соціально-важливих 
питаннь розподілу ресурсів та забезпечення добробуту громадян. Європейський досвід 
публічного управління акцентує увагу на забезпеченні права особистості знати та розу-
міти сутність управлінських рішень та власне процесу управління. Важливим аспектом 
забезпечення прозорості влади є «неруйнівний» характер інформованності громадян, 
тобто усунення ризику, який полягає в ускладненні процесу управління, збільшення 
часу прийняття рішень та створення перешкод для реалізації державної політики. Євро-
пейскими та українськоми дослідниками накопичена достатня кількість матеріалу, який 
дозволяє ефективно класифікувати понятійно-категоріальний апарат в сфері прозоро-
сті державної влади та забезпечити належне методологічне підгрунтя для подальших 
досліджень.

Ключові слова: прозорість, відкритість, публічне управління, доступ до інформації.

Тема прозорості та відкритості як органів 
місцевого самоврядування, так і централь-
ної влади вперше почала лунати відразу 
після набуття незалежності України і в перші 
ж роки набула відображення у законодав-
стві [1]. Однак, закордом тема будування 
відкритого врядування лунає же понад 
50 років, зокрема після прийняття Закону 
про свободу інформації 1966 року у США 

[2]. З того часу тема прозорості дій органів 
влади не позбувається актуальності, про що 
свідчать публікації науковців, журналістів 
та розробка нових нормативних документів. 
Тому у нашій роботі ми оглянемо основні 
визначення та критерії прозорості влади в 
Україні, США та Європейському Союзі.

Деякі дослідники, наприклад, Патрік 
Біркшоу, а також навіть у посібнику 
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 Конгресу місцевих та регіональних влад 
Ради Європи, кажучи про початок роз-
витку прозорості влади у законодавстві, 
згадують Швецію, яка законодавчо забез-
печила доступ свої громадян до інформа-
ції ще у 1766 році [4, 5]. Погоджуючись 
з тим, що ґрунтовний аналіз неможливий 
без цієї згадки, зусередимося на новітній 
історіх та сьогоденні. Право на інформацію 
віднесено до базових прав люди на Асам-
блеї ООН у 1946 році. Це – одна зі сво-
бод, яка «є невід’ємною частиною фунда-
ментального права на свободу вираження 
поглядів» [6]. Також право на інформацію 
закріплено у Загальній декларації прав 
людини (1948). В цьому документі воно 
отримало епітет  «фундаментальне» та 
має під собою свободу вираження погля-
дів, а також «шукати, отримувати та поши-
рювати інформацію та ідеї будь-якими 
засобами та незалежно від кордонів» [6]. 
В Україні, як в одній з країн-засновників 
ООН, також діє це право. 

У нормативних актах Європейського 
Союзу також відображено право на інфор-
мацію. Зокрема, воно закріплено у Кон-
венції про захист прав людини і осново-
положних свобод, яка набула чинності 
у 1953 році [7]. Україна, як член Ради 
Європи з 1995 року, зобов’язався дотри-
муватися вимог Конвенції. Крім того,  
забезпечення доступу громадськості до 
інформації та захист основних свобод, 
відповідно до національного законодав-
ства та міжнародних угод є Ціллю ста-
лого розвитку, затвердженою Генераль-
ною Ассамлеєю ООН до 2030 року [8]. 
До підвищення прозорості органів влади 
також можна віднести Ціль 16.6., «Ство-
рення ефективних, підзвітних та прозорих 
закладів на всіх рівнях» [8].

Окрім декларування цілей, ООН про-
довжує вдосконалювати механізми про-
зорості. Так, у 2011 році Генеральною 
Асамблеєю ООН започатковано партнер-
ство «Відкритий уряд» [5]. Уряди країн, які 
підримують підвищення прозорості влади, 
доєдналися до Декларації відкритості пар-
ламенту: «це звернення до національних 
парламентів, субнаціональних та трансна-
ціональних законодавчих органів з боку 
громадських організацій моніторингу 
парламентської діяльності (ОМП/PMOs) 

для стимулювання відкритості та залу-
чення громадян до роботи парламенту» 
[9]. У тексті декларації немає визна-
чення термінів «прозорість» та «відкри-
тість», проте зазначено наступну вимогу: 
«Інформація про діяльність парламенту 
належить народу; громадяни повинні 
мати право на використання чи повторне 
опублікування інформації частинами або 
повністю». У декларації також зазнача-
ється, що  будь-які виключення чи обме-
ження цієї вимоги повинні вузько визна-
чатися законодавством [9]. У посібнику 
«Публічна етика. Прозорість та відкритий 
уряд»  Конгресу місцевих та регіональних 
влад Ради Європи надається таке визна-
чення ролі прозорості у контексті «Від-
критого уряду»: для громадян – «Громад-
ськість може бачити та розуміти дії свого 
уряду», а для уряду – «відкриття урядо-
вих даних та інформації про: державні 
витрати, державні контракти, лобіювання, 
розвиток та вплив політики й виконання 
державних послуг» [5]. Крім того, разом з 
прозорістю згадуються принципи участі та 
підзвітності.

Варто зазначити, що уряд Європей-
ського Союзу не тільки вважає необхід-
ним публікувати докумени у відкритому 
доступі, але й забезпечувати безпосе-
редньо фізичний доступ відвідувачів до 
будівлі і до засдіннь уряду: «Будь-який 
громадянин Союзу, будь-яка фізична 
чи юридична особа, яка проживає або 
має свій зареєстрований офіс у держа-
ві-члені, має право доступу до докумен-
тів Європейського Парламенту, Ради та 
Комісії відповідно до принципів та умов, 
визначених відповідно до з абзацами 2 
і 3» [10]. Та сама постанова №1049/2001 
зазначає, що відкритість дозволяє гро-
мадянам брати активнішу участь у про-
цесі прийняття рішень. На думку авто-
рів постанови, відкритість гарантує, що 
адміністрація користуватиметься більшою 
легітимністю, буде більш ефективною та 
більш підзвітною громадянам. У поста-
нові також наголошується, що відкритість 
сприяє зміцненню принципів демократії та 
поваги до основних прав людини [10]. Як 
ми бачемо, відкритість органів влади ЄС 
у цій постанові окреслюється не тільки 
наданням документів на вимогу громадян, 
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але й публікаіцєю у відкритому доступі. 
Також важливим є забезпечення фізич-
ного доступу до засідань уряду, а також 
публікація усіх виступів посадовців.

Аналізуючі вищезазначені документи, 
варто зазначити, що таке поняття, як 
право на інформацію та свобода інфор-
мації визначені широко, та міжнародними 
організаціями найвищого рівня, такі як 
ООН та Рада Європи. Проте, ці права зде-
більшо стосуються громадян - вони мають 
право отримати інформацію. Яке надання 
інформації є належним для того, щоб 
забезпечити ці права, не визнначенно. 
Те саме стосужжться визначень термінів 
«прозорість» та «відкритість» стосовно 
діяльності урядів та органів влади.

У розбудові забезпечені реалізації сво-
боди інформації значну роль відідграють 
громадські ініціативи. Наприклад, Гро-
мадська інформація Transparency Interna-
tional [11]. Експерти цієї організації роз-
робили ряд методології задля оцінювання 
рівня прозорості діяльності органів влади 
різних рівнів [12, 13], зокрема в Україні 
[14, 15]. Ці рейтинги складаються з ряду 
індикаторів, які розроблено на базі нор-
мативно-правових актів та висновків екс-
пертів спільно з спільно з Інститутом Полі-
тичної Освіти [16].

Організація економічного співробіт-
ництва та розвитку визначає такі крите-
рії відкритого уряду: координація уряду 
в цілому, громадська участь і доступ до 
інформації, прозорість бюджету, добро-
чесність і боротьба з корупцією, вико-
ристання технологій і місцевий розви-
ток [17].

Попри достатню кількість норматив-
но-правових актів, які ратифіковано 
декількома країнами, вчені зазначають, 
що місцеве законодавство країн має наці-
ональні ознаки та розбіжності, про що 
зазначають у своїх роботах П. Біркшоу, 
К.Мозер та інші. [4, 18, 31]. Дослідники 
зазначають, що відповідні закони про 
свободу та право на інформацію вже при-
йнято у понад 80 країнах [18], розроблено 
понад 200 національних планів дій з під-
вищення прозорості на рівні країни [5].

Однак, на нашу думку, у глобальному, 
субконтенінтальному законодавстві існує 
відсутність чіткого тлумачення принципів 

прозорості та відкритості, які замінюються 
механізмами реалізації права на інфор-
мацію та описом ознак відкритого вряду-
вання. 

І все ж таки, що таке прозорість? Деяке 
роз’яснення, що саме мається на увазі 
під «прозорістю», надане у Меморандумі 
для керівників виконавчих департаментів 
та агенцій, виданим адміністрацією Пре-
зидента США Барака Обами у 2009 році: 
«Прозорість сприяє підзвітності, нада-
ючи громадськості інформацію про те, що 
робить уряд» [21].

Організація Всесвітній проєкт юстиції  
наводіть критерії прозорого врядування, 
серед яких оприлюдненіня законів та 
урядових даних, забезпечення права на 
інформацію, громадянської участі та меха-
нізми подання скарг [28].

Деякі міжнародні організації розробили 
концеп «Good governess» - «Належне вря-
дування». Найбільше поширення отри-
мав концепт належного врядування ООН. 
За цим взначенням, одним з 8 критеріїв 
належного врядування разом з доступні-
стю, орієнтацією на консенсус, дієвістю, 
результативністю, інклюзивністю та чут-
ливістю, є підзвітність та прозорість [32]. 
Прозорість у даному контексті має на увазі 
дотримання існуючих правил та норм, а 
також донесення інформації про рішення 
до тих, на кого вони можеуть вплинути, 
у зрозімілому вигляді та на доступних 
носіяї [32]. 

Науковці Б.Віртца та С.Біркмейєр зазна-
чають, що для забезпечення прозорості, 
для громадськості повинна бути доступна, 
перш за все, бюджетна інформація. Також 
громадськість повинна бути залучена до 
розробки та виконання законів, і ці меха-
нізми участі повинні бути зрозумілими та 
доступними для широкого загалу. Також 
для забезпечення прозорості та відкри-
тості влади неурядові організації та неза-
лежні ЗМІ проводити публічний моніто-
ринг органів врідування [20].

На думку науковців А. Пречал, М. Леу 
одним з найпоширеніших критеріїв про-
зорості є відкритість у процесі прийняття 
рішень і, зокрема, доступ до документів», 
а також «зрозумілість процедур, чітке фор-
мулювання, публікація та повідомлення 
про законодавчі акти/рішення та  обов’язок 
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пояснювати причини» [30]. К.Болл у 
своєму дослідженні виділяє три основних 
значення «прозорості», серед яких зрозу-
мілість прийнятих рішень, безперешкодний 
доступ до інформації про владу, розгалу-
ження, коли конфіденційність і секретність 
є доречними, а коли ні, а також процес 
аналізу політики та програм [25].

Детально критерії прозорості та від-
критості розглядають Л.Боузрап та 
Дж.П.Кристенсен у посібнику-інструк-
ції з прозорості та доступу до інформа-
ції. На їхню думку, «відкритість» озна-
чає заходи, вжиті для того, щоб зробити 
управління якомога прозорішим і залу-
ченням навколишньої громади, а також 
зміцнити загальну довіру до державних 
установ» [22]. Серед критерієв ці автори 
також зазначають доступ до прийнятих 
рішень і до фінансових документів. На 
більш активній взаємодії громадськості та 
влади наполягають С. Ліндсей та М.Лодже, 
які вважають, що повна прозорість влади 
полягає у можливості громадян  впли-
вати («контролювати») на якість надання 
державних послуг, ґрунтуючись на своїх 
поглядах або вподобаннях щодо того, 
як вони повинні надаватися, а також  на 
обізнаності щодо рішень влади, які при-
ймаються [24]. Якщо спростити, то можна 
привести таке визначення К.Чена та С.Га-
панаті: «Прозорість означає доступність 
урядової інформації (дані, рішення та про-
цедури) для громадськості» [26].

Роблячи висновки з наведених статей, 
можна вивести власне тлумачення. «Про-
зорість» влади – це доступ кожного грома-
дянина до інформації, яка не підпадає під 
визначення секретної або конфіденційної, 
що зумовлює зрозумілість дій влади та 
прийняття нею відповідних рішень. Про-
зорсть має під собою підзвітність влади. 
Бо саме публічне звітування посадовців 
та органів влади перед громадскістю є, на 
нашу думку, одним з інструментів забез-
печення прозорості влади.

Треба зазначити, що іноземні дослід-
ники також зазначають відсутність чіткого 
визначення термінів «прозорість», «від-
критість» та частого вжитку у тотожних 
значеннях [23].

Вітчизняні дослідники, такі як Е.А.Афо-
нін та О.В.Суший також зазначають часту 

тоточність цих значень [27], до яких ще 
доєднується термін «гласність», який 
досі вживається в українському зако-
нодавстві [1]. Ці автори зазнчають, що 
найчастіше поняття транспарентності 
пов’язується з інформаційною відкриті-
стю соціальних, економічних та політичних 
процесів [27]. В.І. Мельніченко, навпаки, 
акцентує увагу на різниці у термінах «про-
зорість» та «відкритість» та характери-
зує прозорість «пасивністю споглядання 
інформації», а відкритість – діями щодо 
взаємодії з громадськістю [29].

На нашу думку, проаналізувавши 
роботи дослідників, можна дати таке 
визначення відкритості влади: це наяв-
ність ефективного механізму впливу гро-
мадян на дії влади. На нашу думку, від-
критість влади є більш осяжним поняттям, 
ніж «прозорість» та «підзвітність» та охо-
плює обидва ці принципи врядування.

Висновки. Дослідивши законодавство 
та роботи вітчизняних та іноземних авто-
рів, можна прийти до висновку, що єди-
ного визначення понятть «прозорість» 
та «відкритість» не існує. Також відсутні 
тлумачення в основних документах, які 
розглядалися у статті. Крім того, критерії 
оцінювання рівня прозорості та відкри-
тості того чи іншого органу влади також 
відрізняються. На нашу думку, якщо уза-
гальнити, то «прозорість» влади можна 
тлумачити як доступ кожного громадя-
нина до інформації, яка не підпадає під 
визначення секретної або конфіденцій-
ної, що зумовлює зрозумілість дій влади 
та прийняття нею відповідних рішень. Під 
відкритістю влади, яка є більш осяжним 
поняттям, на нашу думку, ніж прозорість, 
можна розуміти наявність ефективного 
механізму впливу громадян на дії влади. 
Проблематика відсутності у міжнародному 
та українському законодавстві єдиних 
визначень термінів «відкритість» та «про-
зорість», які є широковживаними навіть в 
офіційних документах, потребує подаль-
шого дослідження.
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Usmonova S.  «Transparency» and «openness»: a concise comparison  
of domestic and foreign developments in the definition of open governance

The article considers the definition of the concepts of “transparency” and “openness” 
in the context of governance among foreign and domestic official sources and scientists. 
The conceptual apparatus of the theory of public management and administration in the 
midst of reform needs accuracy and adequacy, especially in the context of issues related 
to the relationship between state authorities, local government and citizens. Government 
transparency is perceived by society as a fundamental concept that ensures the 
democratization of public administration, the readiness of the state management apparatus 
for feedback, the ability to ensure real effective self-government and the participation of 
citizens in making important management decisions. The interpretation of the concept of 
government transparency and its equal understanding by both civil servants and citizens 
creates prerequisites for consensus in civil society and increases the level of tolerance of 
active members of society to changes that occur in state policy and amicable resolution of 
acute problematic issues. The practice of public administration, which has developed in the 
EU countries, can be adapted to Ukrainian realities, taking into account technological changes 
in the process of state administration and local government, changes in civic consciousness, 
a significant expansion of the information space, the level of education of the population and 
other social, economic and cultural factors that take place in the modern world. It should 
be noted that the political processes that have taken place over the last decade in Ukraine 
and some post-Soviet countries have significantly changed citizens’ perceptions of the need 
to ensure transparency of government, the need to understand political decisions, discuss 
socially important issues of resource allocation and ensure the well-being of citizens. The 
European experience of public management focuses on ensuring the right of the individual 
to know and understand the essence of management decisions and the actual management 
process. An important aspect of ensuring government transparency is the “non-destructive” 
nature of citizen awareness, that is, eliminating the risk of complicating the management 
process, increasing decision-making time, and creating obstacles to the implementation of 
state policy. European and Ukrainian researchers have accumulated a sufficient amount of 
material that makes it possible to effectively classify the conceptual-categorical apparatus 
in the field of transparency of state power and provide an appropriate methodological basis 
for further research.
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ОЦІНКА РІВНЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ  
НА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В статті висвітлено результати поглибленого аналізу рівня впливу економічної сво-
боди на механізми державного регулювання сталого розвитку аграрного сектору еконо-
міки України шляхом дворівневої оцінки вісімнадцяти кореляційно-регресійних залеж-
ностей субіндексів IEF на формування валової доданої вартості національної економіки 
та аграрного сектору. 

Розрахунками підтверджено, що процеси, котрі відбуваються в сфері захисту прав 
власності виступають в якості фактору-стимулятора нарощення обсягів валової доданої 
вартості. Встановлено наявність слабкого позитивного зв’язку субіндексів податкового 
навантаження та бюджетних витрат на результуючі показники: GVANE та GVAAS, що 
свідчить про відсутність їх впливу. В розрізі пояснюючих факторів індексу трудових від-
носин та індексу регулювання цін  на результуючі показники (GVANE та GVAAS) зв’язку 
не встановлено. Підтверджено помірний позитивний зв’язок між результуючими показ-
никами GVANE та GVAAS та індексом фінансової свободи. Визначено наявність слабкого 
зв’язку індексу свободи торгівлі та індексу інвестиційного клімату на формування вало-
вої доданої вартості національної економіки та аграрного сектору, зокрема. 

Емпірично підтверджено, що всі досліджувані фактори є стимуляторами щодо форму-
вання GVANE та GVAAS, найбільш важливим з яких є Індекс свободи бізнесу. Підтвер-
джено свівставність значень показників моделі вищого рівня (національна економіка) 
та моделі підпорядкування (аграрний сектор), що вказує на прямий вплив інструмен-
тів державного регулювання економіки на результативність функціонування аграрного 
сектору. Обґрунтовано важливість досягнення балансу між методами прямого та непря-
мого впливу механізмів державного регулювання сталого розвитку аграрного сектору, 
для створення сприятливих умов ведення бізнесу та розширення економічної свободи. 
Підтверджений сильний позитивний зв’язок між Індексом свободи бізнесу та макроеко-
номічним показником функціонування галузі, визначає доцільність його використання в 
якості індикатору оцінки економічного складника результативності механізмів держав-
ного регулювання сталого розвитку аграрного сектору.

Ключові слова: Індекс економічної свободи IEF, валова додана вартість, державне 
регулювання економіки, субіндекси, сила та напрям впливу, ступінь зв’язку.

Постановка проблеми. Поглиблення 
трансформацій, в частині адаптації діючих 
державних політик до європейських під-
ходів, визначення ефективності держав-
ного управління в якості окремого інсти-
туційного складника, спонукає до пошуку 
оптимального співвідношення між рів-
нем державного регулювання та свободи 
ринку. Практика використання міжнарод-
них індексів, в якості комплексного склад-

ника оцінки економічної складової сталого 
розвитку, набула широкого запрова-
дження протягом останніх років. В даному 
контексті особлива увагу приділяється 
визначенню рівня економічної свободи як 
індикатору оцінки результативності дер-
жавного регулювання економіки. 

Індекс економічної свободи (Index of 
Economic Freedom, Heritage Foundation, 
далі – IEF), на думку наукової та експертної 
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спільноти [1–8], має підтверджений зв’я-
зок між розрахованим значенням окремої 
країни та ступенем її процвітання. Окрес-
лена залежність дозволяє встановити 
річний прогрес, як в розрізі загального 
показника IEF, так і в розрізі його субін-
дексів. П’ятирічна динаміка значень IEF 
свідчить про покращення позиції України 
в міжнародному рейтингу та підтверджує 
результативність змін в сфері державного 
регулювання економіки. Тісний зв’язок 
між економічною політикою та механіз-
мами державного регулювання сталого 
розвитку аграрного сектору визначає 
актуальність проведення поглибленого 
дослідження оцінки впливу значень субін-
дексів IEF на формування макроекономіч-
них показників національної економіки та 
аграрного сектору, зокрема. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Науковий пошук щодо 
оцінки впливу рівня державного регу-
лювання економіки на процвітання кра-
їни, розвитку її галузей та окремих сфер 
діяльності висвітлено в публікаціях, як 
вітчизняних, так і іноземних авторів. 
Дослідження Н. Берггрена підтвердили 
гіпотезу про те, що наслідком високого 
рівня економічної свободи є рівномірне 
збагачення всіх верств населення [1]. 
Дослідження вітчизняних науковців Гейця 
В. М. [2], Булєєва І.П. [3], Михайлова А.М. 
[4], Маркович І.Б. [5], Сімахової А.О., 
Скрипник Н.Є. [6], Гордуновського О.М. 
[7], Геращенко С.О., Чорнобаєва В.В. [8] 
та ін. підтвердили вплив рівня економіч-
ної свободи на результативність функці-
онування економіки та окреслили важли-
вість подальших досліджень щодо оцінки 
впливу економічної свободи на галузі та 
окремі сфери діяльності. Враховуючи під-
тверджені зв’язки, актуальним є погли-
блення досліджень щодо оцінки рівня 
впливу економічної свободи на механізми 
державного регулювання сталого роз-
витку аграрного сектору, як провідної 
галузі національної економіки.  

Формулювання цілей статті. Визна-
чення рівня впливу економічної свободи 
на механізми державного регулювання 
сталого розвитку аграрного сектору 
шляхом дворівневої оцінки кореляцій-
но-регресійних залежностей субіндексів 

IEF на формування валової доданої вар-
тості національної економіки та аграр-
ного сектору.

Виклад основного матеріалу. Пере-
вагами IEF в сфері публічного управління 
є можливість оцінки рівня свободи біз-
несу за діючих інструментів державного 
регулювання економіки. Методологічною 
основою розрахунку загального значення 
IEF виступає визначення середнього 
арифметичного за десятьма субіндексами, 
а з 2018 р. за дванадцятьма. Розрахун-
кове значення кожного субіндексу визна-
чається в межах від 0 до 100 балів (мак-
симальний результат – 100 балів), котрі 
характеризують чотири комплексних 
складника, такі як: верховенство права, 
діяльність влади, ефективність регулю-
вання та відкритість ринку (рисунок 1).

За результатами розрахунку загального 
показника IEF, робиться висновок щодо 
рівня свободи економіки країн шляхом їх 
умовного розподілу в розрізі наступних 
груп: вільні (free) – 80–100 балів; пере-
важно вільні (mostly free) – 70–79,9 балів;  
помірно вільні (moderately free) – 60–69,9 
балів; переважно невільні (mostly 
unfree) – 50–59,9 балів; невільні (деспо-
тичні) (repressed) – 0–49,9 балів [9]. Для 
характеристики рівня відкритості еконо-
міки України, розглянемо динаміку зна-
чень загального показника IEF, котра 
представлена на рисунку 2.

Представлена на рисунку 2 динаміка, 
свідчить про позитивні зрушення в частині 
зростання IEF в період 2017–2021 рр. 
В частині позитивної оцінки слід відмітити, 
що починаючи з 2018 р. Україна вийшла 
із групи невільних країн та перейшла до 
групи переважно невільних країн. Окрес-
лена динаміка сформувалась за рахунок 
зростання значень субіндексів захисту 
трудових прав та регулювання цін. Стан 
податкового навантаження також харак-
теризується позитивними змінами, проте 
потребують покращення субіндекси, котрі 
характеризують інвестиційний клімат, 
фінансову свободу та субіндекси комплек-
сного складника «Верховенство права».   

Для визначення сили впливу чинни-
ків, котрі характеризують певний напрям 
у складі Індексу економічної свободи, на 
формування макроекономічних показ-
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Рис. 1. Складові Індексу економічної свободи (The Heritage Foundation)
Джерело: [9]
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Рис. 2. Динаміка значень IEF Україна, 2005–2021 рр.
Джерело: [10]
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ників національної економіки України 
(GVANE) та аграрного сектора (GVAAS), 
зокрема, розраховано кореляційно-регре-
сійні залежності за кожним із субіндексів 
IEF за період 1995–2021 рр. Комбінова-
ний підхід, в частині дворівневої оцінки 
рівня впливу, дозволяє поглибити аналіз 
та визначити ступень співставності сфор-
мованих тенденцій. 

Основою для розрахунку стали зна-
чення субіндексів IEF України, обсяги 
валової доданої вартості національної 
економіки України та аграрного сек-
тору, зокрема, за період 2005–2021 рр.  
Зауважимо, що на першому етапі, з роз-
рахунків було виключено субіндекси: 
рівень корупції (CF) та фіскальне здо-
ров’я (FH) у зв’язку зі зміною методики 
розрахунку та відсутністю аналітичних 
даних. Результатом другого етапу розра-
хунків була побудова вісімнадцяти еко-
нометричних моделей.

В моделях вищого рівня, в якості резуль-
туючого показника, було визначено – 
валову додану вартість в основних цінах, 
млн. грн. (GVANE). В моделях підпорядку-
вання, результуючим показником визна-
чено – валову додану вартість за напря-
мом діяльності сільське, лісове та рибне 
господарство, млн. грн. (GVAAS). У складі 
пояснюючих факторів розглянуто наступні 
субіндекси IEF: PPR – індекс захисту прав 
власності; FisF – індекс податкового наван-
таження; GS – індекс бюджетних витрат; 
BF – індекс свободи бізнесу; LF – індекс 
захисту трудових прав; MF – індекс регу-
лювання цін; TF – індекс свободи тор-
гівлі; IF – індекс інвестиційного клімату; 
FinF – індекс фінансової свободи. 

Розрахункові показники кореляцій-
но-регресійних залежностей було згру-
повано в розрізі комплексних складників, 
а саме: верховенство права (таблиця 1), 
діяльність влади (таблиця 2), ефектив-
ність регулювання (таблиця 3) та відкри-
тість ринку (таблиця 4). 

Представлені в таблиці 1 дані, вказу-
ють на наявність помірного позитивного 
зв’язку між результуючими показни-
ками та пояснюючим фактором в розрізі 
досліджуваних кореляційно-регресійних 
залежностей. Обидві досліджувані моделі 
є адекватними та якісними, що підтвер-

джують розраховані значення крите-
рія Фішера 18,9 й 9,9, котрі є більшими 
за критичне значення – 4,54 та t-Стью-
дента 4,36>2,13; 3,15>2,13. Встановлено 
високу силу зв’язку між індексом захи-
сту прав власності та зростанням валової 
доданої вартості на вищому рівні (націо-
нальна економіка). В моделі підпорядку-
вання (аграрний сектор), визначено наяв-
ність помірного зв’язку між результуючим 
показником та пояснюючим фактором. 
Результати розрахунків свідчать про те, 
що процеси, котрі відбуваються в сфері 
захисту прав власності виступають в яко-
сті фактору-стимулятора нарощення обся-
гів валової доданої вартості. 

В частині оцінки моделей, котрі харак-
теризують ступінь впливу субіндексів FisF, 
GS складника «Діяльність влади», вста-
новлено наявність слабкого позитивного 
зв’язку (таблиця 2).

В порівняльному аспекті, в розрізі 
досліджуваних моделей, встановлено 
ідентичність всіх оціночних характе-
ристик, як для національної економіки 
в цілому, так і для аграрного сектору, 
зокрема. Загальним висновком проведе-
ного розрахунку встановлено відсутність 
впливу пояснюючих факторів на резуль-
туючі показники: GVANE та GVAAS. В даному 
контексті доцільно зауважити, що зна-
чення субіндексу бюджетних витрат про-
тягом досліджуваного періоду коливались 
в межах 28-78,6 балів, а значення субін-
дексу податкового навантаження на рівні 
77-90,2 бали, відповідно. Однак спільний 
характер змін, в розрізі досліджуваних 
динамічних рядів, забезпечив майже рів-
нозначні якісні характеристики за всіма 
досліджуваними моделями даної групи.

Одним із важливих аспектів при фор-
муванні оціночних характеристик дер-
жавного регулювання сталого розвитку 
є оцінка ефективності управління. Даний 
показник є комплексним і передбачає 
проведення аналізу в розрізі таких субін-
дексів, як: свобода бізнесу, трудові відно-
сини, регулювання цін (таблиця 3). 

Розрахункові показники економетрич-
них моделей, наведених в таблиці 3, свід-
чать про наявність зв’язку між результу-
ючими показниками (GVANE та GVAAS) та 
пояснюючим фактором BF. В розрізі пояс-
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нюючих факторів індексу трудових відно-
син (LF) та індексу регулювання цін (MF) 
на результуючі показники (GVANE та GVAAS) 
зв’язку не встановлено (критерій Фішера  
LF 0,16<4,54 й 0,07<4,54, MF 2,94<4,54 
й 1,54<4,54; t-Статистика LF -0,4<2,13 й 
-0,09<2,13, MF -1,72<2,13 й -1,24<2,13). 
Результати розрахунків свідчать про те, 
що саме індекс свободи бізнесу має силь-
ний позитивний вплив на формування 
GVANE та GVAAS. Якість моделей підтвер-
джують й розраховані значення критерію 
Фішера та t-Стьюдента, котрі переважа-
ють критичні значення (критерій Фішера 
BF 4,94>4,54 й 5,10>4,54; t-Статистика 
24,4>2,13 й 26,0>2,13). В розрізі окрес-
лених моделей слід відмітити свівставність 
значень показників моделі вищого рівня 
(національна економіка) та моделі підпо-
рядкування (аграрний сектор), що вказує 
на прямий вплив інструментів державного 
регулювання на результативність функці-
онування аграрного сектору.

В частині оцінки впливу субіндексів 
складника «Вікритість ринку» підтвер-
джено багатоаспектність значень, котрі 
представлено в таблиці 4.

Так, дані таблиці 4 свідчать про наяв-
ність помірного позитивного зв’язку між 
результуючими показниками GVANE та 
GVAAS та індексом фінансової свободи, 
про що свідчить коефіцієнт детермінації. 
Також підтверджено зв’язок між пояс-
нюючим фактором FinF та результую-
чими показниками за критерієм Фішера, 
котрі переважають критичне значення у 
наступному співвідношенні 8,77>4,54 й 
8,65>4,54 та t-Стьюдента -2,96>2,13 та 
-2,94>2,13. В частині оцінки моделей 
індексу свободи торгівлі та індексу інвес-
тиційного клімату на формування валової 
доданої вартості національної економіки 
та аграрного сектору, зокрема, вста-
новлено наявність слабкого зв’язку між 
результуючими показниками та поясню-
ючим фактором. Адекватність моделей 
не підтверджена. В якості загального 
висновку щодо оціночних характерис-
тик, слід зауважити, про ідентичність 
тенденцій щодо впливу субіндексів TF, 
IF, FinF складника «Відкритість ринку» 
на досліджувані макроекономічні показ-
ники. 

Висновки. За результатами проведе-
ного аналізу, емпірично підтверджено, що 
всі досліджувані фактори є стимуляторами 
щодо формування GVANE та GVAAS, найбільш 
важливим з яких є Індекс свободи бізнесу 
(BF). Дана динаміка підтверджує важливість 
досягнення балансу між методами прямого 
та непрямого впливу механізмів держав-
ного регулювання сталого розвитку аграр-
ного сектору, для створення сприятливих 
умов ведення бізнесу та розширення еко-
номічної свободи. В частині співставності 
напрямів і сили зв’язку між пояснюючими 
факторами та результуючими показниками 
в розрізі моделей вищого рівня (націо-
нальна економіка) та моделей підпоряд-
кування (аграрний сектор) підтверджено 
ідентичність тенденцій. Виключенням є 
кореляційно-регресійна залежність між 
індексом захисту прав власності та показ-
никами GVANE й GVAAS, де на національному 
рівні визначено високу силу зв’язку, а на 
рівні галузі підтверджено помітний зв’я-
зок. Підтверджений сильний позитивний 
зв’язок між Індексом свободи бізнесу та 
макроекономічним показником функціо-
нування галузі, визначає доцільність його 
використання в якості індикатору оцінки 
економічного складника результативності 
механізмів державного регулювання ста-
лого розвитку аграрного сектору.
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Kharchenko T. Assessment of the level of influence of economic freedom  
on mechanisms of state regulation of sustainable development of the agrarian 
sector of the economy of Ukraine

The results of an in-depth analysis of the level of influence of economic freedom on 
the mechanisms of state regulation of sustainable development of the agrarian sector 
of the Ukrainian economy were presented in the article. The analysis was carried out by 
means of a two-level assessment of eighteen correlation-regression dependencies of the 
IEF sub-indices on the formation of the gross added value of the national economy and the 
agricultural sector.

The processes that take place in the field of protection of property rights act as a stimulating 
factor for increasing the volume of gross added value that were confirmed by calculations. 
The presence of a weak positive relationship between the sub-indices of the tax burden 
and government spending on the resulting indicators: GVANE and GVAAS were established, 
which indicates the absence of their influence. In terms of the explanatory factors of the 
index of labor freedom and the index of monetary freedom for the resulting indicators 
(GVANE and GVAAS), no connection was established. A moderate positive relationship 
between the resulting GVANE and GVAAS indicators and the index of financial freedom was 
confirmed. The existence of a weak relationship between the index of trade freedom and 
the index of investment freedom on the formation of the gross added value of the national 
economy and the agricultural sector, in particular, was determined. 

It has been empirically confirmed that all the studied factors are stimulators for the 
formation of GVANE and GVAAS, the most important of which is the index of business 
freedom. The comparability of the values   of the indicators of the higher level model (national 
economy) and the subordination model (agrarian sector) has been confirmed, which 
indicates the direct influence of the instruments of state regulation of the economy on the 
effectiveness of the functioning of the agrarian sector. The importance of achieving a balance 
between the methods of direct and indirect influence of mechanisms of state regulation of 
the sustainable development of the agricultural sector in order to create favorable conditions 
for conducting business and expanding economic freedom was substantiated. The strong 
positive relationship between the index of business freedom and the macroeconomic indicator 
of the functioning of the industry was confirmed determines the expediency of its use as an 
indicator of the assessment of the economic component of the effectiveness of mechanisms 
of state regulation of the sustainable development of the agrarian sector.

Key words: index of economic freedom IEF, gross value added, state regulation of the 
economy, sub-indices, strength and direction of influence, degree of connection.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ 
В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ:  
АСПЕКТИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА Е-УРЯДУВАННЯ

У статті наведено розв’язання актуальної наукової проблеми удосконалення питань 
модернізації адміністративних процесів в органах публічного управління в умовах циф-
рової інклюзії суспільства; досліджено методологічні та теоретичні засади адміністра-
тивного процесу в органах публічного управління в умовах цифрової трансформації 
суспільства, зокрема нормативно-правові аспекти е-урядування з метою модернізації 
адміністративних процесів в органах публічного управління в країні; аспекти надання 
адміністративних, публічних послуг; обґрунтовано підходи до визначення функціональ-
них особливостей надання адміністративних послуг, що дає змогу дослідити концепту-
альні організаційні засади е-урядування в Україні; розкрито особливості інституційного 
механізму забезпечення е-урядування в Україні на сучасному етапі розвитку, що дало 
змогу виділити ключові фактори впливу; доведено, що запровадження наукової кон-
цепції та відповідної моделі надання адміністративних послуг з використанням сервісів 
е-урядування в рамках розвитку роботи на рівні місцевого самоврядування та цифро-
вих трансформацій в Україні з метою розв’язання актуальних проблем державного та 
публічного управління, адміністрування, розбудови місцевих громад вимагає модерні-
зації адміністративних процесів в органах публічного управління, формування нових 
підходів до застосування політики цифрових трансформацій; враховано досвід адмі-
ністративної модернізації для надання електронних адміністративних послуг; запро-
поновано наукові підходи до аналізу питання щодо розробки механізму модернізації 
розвитку надання послуг за умов е-урядування в умовах цифрових змін; обґрунтовано 
побудову та аналіз модернізованої національної моделі держави з диференційованою 
стратегією функціонування сучасної моделі публічного управління та адміністрування; 
запропоновано застосування моделі модернізації адміністративних процесів в органах 
публічного управління, яка спрямована на досягнення відповідних цілей і завдань на 
всіх рівнях публічного управління та місцевого самоврядування з використанням засад 
е-урядування.

Ключові слова: адміністративні процеси, надання послуг, місцеве самоврядування, 
публічне управління, електронне урядування, цифрові трансформації.

Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді. На сучасному етапі 
огляду державотворення актуальною є 

проблема трансформації системи управ-
ління суспільними процесами з упро-
вадженням нових форм та інструмен-
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тів діяльності державних службовців. 
Проте в умовах реформування публіч-
ного управління в Україні серед іншого 
постає необхідність чіткої визначеності 
понять та категорій. Оскільки будь-які 
зміни в системі публічного управління та 
адміністрування потребують насамперед 
чіткого опису змісту діяльності в орга-
нах державної служби та місцевого само-
врядування і пов’язаних з цим відповід-
них процесів і процедур. Ця проблема 
заслуговує на особливу увагу, оскільки 
за умови її теоретичного розв’язання з 
подальшим наданням практичних реко-
мендацій, можливо буде уникнути низки 
перешкод під час функціонування та 
подальшого розвитку реформованої дер-
жавної служби в Україні стосовно питань 
надання адміністративних послуг та 
застосування електронного урядування.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Висвітлення проблеми 
знайшло відображення в дослідженнях 
окремих вітчизняних учених [1, с. 15; 
2, р. 143; 3], приділено увагу управлін-
ським аспектам поняття як невід’ємно 
усталеним і існуючим, навіть при запе-
реченні їх все одно визнається, що існує 
потреба чіткого визначення для об’єд-
нання всіх дефініцій або – розмежування 
з новим тлумаченням понять. Разом з 
тим, з урахуванням зазначених вище 
потреб сьогоденної державно-управлін-
ської практики необхідно конкретизувати 
аспекти дослідження як відображення 
внутрішньої сторони діяльності органів 
публічної управління. Слід відзначити їх 
суттєву роль у формуванні теорії та мето-
дології вироблення публічної політики 
держави, розробленні підходів щодо орга-
нізації діяльності органів публічної влади 
у цій сфері.

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми. В останні 
роки тривають реформа публічного 
управління та децентралізація публічної 
влади на рівні місцевих громад, існуючі 
на сьогодні підходи до місцевого розвитку 
в недостатній мірі сприяли системному 
розв’язанню проблем, що накопичилися 
в територіальних громадах. Ефективний 
розвиток механізмів забезпечення дер-
жави та впровадження е-урядування в 

Україні є вагомим сучасним євроінтегра-
ційним чинником, який сприяє гармоніза-
ції взаємодії органів публічної влади і міс-
цевого самоврядування із суспільством та 
колом бізнес-структур, інститутами грома-
дянського суспільства, дає, в свою чергу, 
змогу підвищити відкритість, прозорість 
та ефективність діяльності органів публіч-
ного адміністрування та місцевого вряду-
вання. Відповідно гострими залишаються 
питання щодо вироблення нових підхо-
дів до місцевого розвитку, пошуку ефек-
тивних механізмів публічного управління 
та адміністрування на місцевому рівні, 
зокрема з використанням цифрових тран-
сформацій при наданні адміністративних 
послуг.

Мета статті полягає в теоретико-ме-
тодологічному обґрунтуванні модерніза-
ції адміністративних процесів в органах 
публічного управління щодо аспектів 
надання послуг та застосування е-уряду-
вання.

Виклад основного матеріалу. На 
сьогодні у сучасному цифровому світі від-
буваються різноманітні, багатовекторні 
аспекти та процеси, які призводять до 
необхідності вирішальних змін у системі 
управління та адміністрування на всіх рів-
нях. Уряди країн світу стикаються з сут-
тєвою проблемою, що пов’язана з адап-
тацією своїх внутрішніх (національних) 
моделей розвитку до сучасних вимог часу, 
вияву дієвих нових моделей ефективного 
публічного управління державою, відпо-
відними місцевими громадами та терито-
ріями для забезпечення належного рівня 
урядування задля відповідного рівня 
добробуту та якості життя населення. 
Процеси змін, що відбуваються в Україні 
також вимагають нових конструктивних 
рішень щодо створення ефективної сис-
теми публічного управління та врядування 
всіх рівнів в умовах цифрових трансфор-
мацій суспільства. 

Цифрові технології, продукти і послуги 
вважаються інноваційними трендами 
сучасного соціально-економічного сере-
довища. Інформаційні технології дозво-
ляють використовувати сучасні методи та 
засоби обробки інформації в державному 
управлінні та висувають нові вимоги та 
очікування до державного сектору. Праг-
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нучи до цифрового лідерства, уряди країн 
реалізують політику щодо розвитку та 
популяризації цифрових технологій. Май-
бутні електоральні уподобання є стимулом 
для демократичної влади орієнтуватися на 
потреби громадян. І сьогодення інформа-
ційного суспільства підштовхує до змін в 
діяльності органів публічного управління, 
які мусять ґрунтуватися на цілях, завдан-
нях роботи нерозривно пов’язаних з існу-
ючими потребами громадян у визначеній 
сфері відповідальності виконавчої гілки 
влади. Тому, по суті, громадяни є клієнтами 
адміністративних послуг. Інформаційне 
суспільство через активну громадськість 
змушує владу знаходити і впроваджувати 
нові форми взаємодії між громадянином і 
державою. За таких обставин, межі поля 
проведення змін діяльності окреслюються 
постійністю закріплених функціональних 
повноважень певного органу публічного 
управління.

Суттєва зміна формату спілкування 
громадян та держави є визначальним 
чинником такої модернізації. Тому одним 
з результатів проведення модернізації 
публічного управління будуть для гро-
мадськості посилений контроль завдяки 
трансформації інструментів і способів 
взаємодії [4]. Такі трансформації стають 
можливими завдяки цифровізації органів 
публічного управління. Можливим є роз-
гляд модернізації як реалізації ідеї сер-
вісного публічного управління. За цією 
моделлю пріоритетами стають доступ-
ність, зручність, своєчасне надання адмі-
ністративних послуг і відкрита взаємодія 
влади та громадськості. В цьому випадку 
найболючішим для органів публічного 
управління є упорядкування їх структури 
під сервісні пріоритети [5, с. 36]. Тому при 
такому підході першочерговим кроком змін 
є визначення профілів компетентностей 
публічних службовців і корегування існу-
ючої структури органу публічного управ-
ління. Разом з тим, слід взяти до уваги, 
що структура певного органу влади зали-
шається бути приналежною до публічного 
управління за умови передбачуваності дій 
органу публічного управління та можливо-
сті здійснення стандартизації роботи його 
підрозділів [6, с. 96]. А це в свою чергу, 
обов’язкові умови при наданні адміністра-

тивних послуг, тому що основою є стан-
дарти та регламенти роботи через інстру-
менти електронного урядування.

Розглядаючи різні види модернізації 
(запізнювальна, наздоганяюча, синхронна 
та ін.) в реаліях сьогодення України перед-
бачається, що вона буде довгостроковою 
в публічному управлінні, так як масштаб 
потребує адаптивних повільних змін [7]. 
Окрім цього, існують перестороги інститу-
ційних трансформацій, відповідно до яких 
може відбуватися реінтерпретація запози-
чених формальних правил (із-за впливу 
неформального контексту) або модифіка-
ція неформальних соціальних інститутів 
(під впливом імпортованих формальних 
правил). Таким чином, невідповідність 
формальних і неформальних інститутів, 
їх неузгодженість, екстрактивний харак-
тер призводять до змін господарської сис-
теми, що неминуче викликає зменшення 
довіри та її кризу. Зростання суперечно-
стей і гальмування економічного розвитку 
через суспільно-економічну кризу змен-
шують можливість перетворення формаль-
них і неформальних інститутів, утворюючи 
таким чином пастку невідповідності якості 
економічного розвитку (рис. 1).

Кризи як закономірний процес розвитку 
господарської системи мають складну 
природу, що проявляється як шоки 
соціально-економічної сфери суспільства. 
Протидія руйнівним процесам в системі 
господарювання пов’язана з аналізом 
криз, як похідних від когнітивно-поведін-
кових дій, що вміщуються у фрейми госпо-
дарсько-правових інститутів.

На нашу думку, проблема здійснення 
модернізації адміністративних процесів в 
органах публічного управління лежить в 
площині між спротивом людського фак-
тору до нововведень та тимчасовою від-
сутністю регламентів роботи з реаліза-
ції покладених на службовців функцій 
в умовах впровадженого електронного 
урядування. Абстрагуючись, складається 
враження, що «старі» адміністративні 
процеси конфліктують з новими інформа-
ційно-комунікаційними технологіями.

Інструментами модернізації адміністра-
тивних процесів, ми розглядаємо, наступні 
технології електронного  урядування: від-
криті дані, електронні закупівлі, електронні 
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Рис. 1. Пастка невідповідності якості економічного розвитку для емерджентних систем 
(складено автором)

довгостроковою в публічному управлінні, так як масштаб потребує 

адаптивних повільних змін [7]. Окрім цього, існують перестороги 

інституційних трансформацій, відповідно до яких може відбуватися 

реінтерпретація запозичених формальних правил (із-за впливу 

неформального контексту) або модифікація неформальних соціальних 

інститутів (під впливом імпортованих формальних правил). Таким чином, 

невідповідність формальних і неформальних інститутів, їх неузгодженість, 

екстрактивний характер призводять до змін господарської системи, що 

неминуче викликає зменшення довіри та її кризу. Зростання суперечностей і 

гальмування економічного розвитку через суспільно-економічну кризу 

зменшують можливість перетворення формальних і неформальних 

інститутів, утворюючи таким чином пастку невідповідності якості 

економічного розвитку (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пастка невідповідності якості економічного розвитку для 
емерджентних систем (складено автором) 

 

Кризи як закономірний процес розвитку господарської системи мають 

складну природу, що проявляється як шоки соціально-економічної сфери 

Невідповідність інститутів 
(формальних і неформальних) 

Гальмування економічного 
розвитку 

 
 

Зростання інституційних 
суперечностей 

Господарська 
(суспільно-економічна) 

криза

Криза довіри в суспільстві 

послуги, електронна взаємодія, електронна 
ідентифікація хмарні обчислення, блок-
чейн в інформаційних мережах публічного 
управління, архітектура «Інтернет речей». 
При очікуваних перспективах результатив-
ності модернізації адміністративних проце-
сів в органах публічного управління завдяки 
упровадженню технологій е-урядування 
в органах публічного управління, зали-
шається поза увагою питання електронної 
готовності інформаційно-комунікаційної 
структури на регіональному та місцевому 
рівнях. Незнання загальної ситуації з мож-
ливого «цифрового розриву» призводи-
тиме до неефективного проходження такої 
модернізації в органах публічного управ-
ління. Вважаємо, що центральна державна 
влада при децентралізації передає значну 
частку повноважень органам публічного 
управління регіонального та місцевого рів-
нів, які тісно взаємодіють між собою в питан-
нях життєдіяльності населення. Результати 
оцінювання електронної готовності будь-
якого регіону країни ставатимуть визна-
чальними при виборі оптимальних напрямів 
модернізації адміністративних процесів в 
органах публічного управління регіональ-
ного та місцевого рівнів.

При дослідженні регіональної моделі 
модернізації адміністративних процесів в 
органах публічного управління аналізу-
ємо цифровізацію як наступний етап після 
інформатизації та впровадження сучас-
ного електронного урядування. Цифрові-

зація адміністративних процесів відбува-
ється під впливом цифрової трансформації 
суспільства на органи публічного управ-
ління, що характеризується спрямуван-
ням на надання адміністративних послуг 
в електронному вигляді. За таких умов, 
набуває актуальності вирішення проблеми 
модернізації адміністративних процесів в 
органах публічного управління, що лежить 
в площині між спротивом людського фак-
тору до нововведень та тимчасовою від-
сутністю параметрів та загальних аспектів 
роботи з реалізації покладених на служ-
бовців функцій.

Висновки. Підсумовуючи, слід підкрес-
лити, що стереотипи і цінності існуючого 
інституту публічного управління в Україні 
мають стійкість з одного боку людського 
фактору, а з іншого – суб’єктивну логіч-
ність функціонування виконавчої влади в 
минулому, тому нововведення варті для 
впровадження виключно за апробованими 
і, водночас, результативними рішеннями 
технічного характеру. На нашу думку, ці 
сформовані десятиліттями правила роботи 
можливо осучаснити при здійсненні посту-
пової модернізації адміністративних про-
цесів органів публічного управління та 
місцевого самоврядування. Така модер-
нізація повинна мати еволюційний харак-
тер без відкидання прийнятих в попередні 
роки нормативно-правових актів, зокрема 
з питань інформатизації органів публіч-
ного управління.
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Shevchenko O., Pavlenko M., Sobol A. MODERNIZATION OF ADMINISTRATIVE 
PROCESSES IN PUBLIC ADMINISTRATION BODIES: ASPECTS OF SERVICE 
PROVISION AND E-GOVERNMENT

The article provides a solution to the current scientific problem of improving the issues of 
modernization of administrative processes in public administration bodies in the conditions of 
digital inclusion of society; the methodological and theoretical foundations of the administrative 
process in public administration bodies in the conditions of digital transformation of society 
were researched, in particular the regulatory and legal aspects of e-government with the 
aim of modernizing administrative processes in public administration bodies in the country; 
aspects of providing administrative, public services; approaches to determining the functional 
features of the provision of administrative services are substantiated, which makes it possible to 
explore the conceptual organizational foundations of e-government in Ukraine; the peculiarities 
of the institutional mechanism for ensuring e-governance in Ukraine at the current stage of 
development were revealed, which made it possible to identify the key influencing factors; 
it has been proven that the introduction of a scientific concept and a corresponding model of 
providing administrative services using e-government services as part of the development of 
work at the level of local self-government and digital transformations in Ukraine in order to solve 
the current problems of state and public management, administration, and the development 
of local communities requires modernization administrative processes in public administration 
bodies, formation of new approaches to the application of the policy of digital transformations; 
the experience of administrative modernization for the provision of electronic administrative 
services is taken into account; scientific approaches to the analysis of the issue of developing 
a mechanism for the modernization of the development of the provision of services under the 
conditions of e-government in the conditions of digital changes are proposed; the construction 
and analysis of the modernized national model of the state with a differentiated strategy for the 
functioning of the modern model of public management and administration is substantiated; the 
application of the model of modernization of administrative processes in public administration 
bodies is proposed, which is aimed at achieving relevant goals and objectives at all levels of 
public administration and local self-government using the principles of e-government.

Key words: administrative processes, service provision, local self-government, public 
administration, e-government, digital transformations.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ HR МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИВАТНИХ 
КОМПАНІЙ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ ДО ПРАКТИКИ ПУБЛІЧНИХ 
АДМІНІСТРАЦІЙ

У статті розкрито можливі і найбільш доцільні напрями використання практик HR 
менеджменту приватних компаній в період пандемії у діяльності публічних адміністра-
цій. Метою статті є формулювання пропозицій щодо імплементації досвіду HR менедж-
менту приватних компаній у період пандемії до практики публічних адміністрацій. Для 
написання статті були використані методи узагальнення, систематизації, порівняння, 
групування, індукції та дедукції. Ураховано дві протилежні тенденції у сучасному розу-
мінні фахівцями організаційних аспектів діяльності працівників публічних адміністра-
цій. Згідно першої тенденції показано, що систематичні реформи публічного управління 
призвели до оновлення складу багатьох публічних адміністрацій; обґрунтована немож-
ливість запрошення працівників приватних компаній та їх швидкої інтеграції до системи 
публічної служби. Згідно другої тенденції визначена дискусійність стосовно необхідності 
скорочення числа працівників публічних адміністрацій. 

Запропонована сукупність заходів, що ґрунтується на уточненому групуванні посад 
за ознакою можливості виконання функціональних обов’язків у нових умовах. Перша 
група – це посади, на яких працівники можуть виконувати свої робочі обов’язки відда-
лено. Друга група – це посади, на яких працівники можуть виконувати свої обов’язки на 
робочому місці, але із певними обмеженнями. Третя група – це посади, з яких працівни-
ків можна звільнити або скоротити безпосередньо посади. Висвітлені переваги та недо-
ліки у підході до формування кожної групи посад. Указано на базові принципи, яких 
доцільно дотримуватися в управлінні персоналом у публічних адміністрацій: безпека 
працівників і збереження кадрового потенціалу. Визначено доцільність розробки моде-
лей гібридних робочих місць. Запропоновано використання аналітичного інструмента-
рію щодо рівня цифрових компетенцій працівників та ступеня задоволення потреби 
у працівниках із цифровими навичками. Сформульовані пропозиції мають практичну 
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цінність з огляду не безперервний процес реформування державної служби, особливо у 
нетипових умовах негативного впливу зовнішніх чинників.

Ключові слова: віддалена робота, COVID-19, управління персоналом, функціо-
нальні обов’язки, цифрові компетенції.

Постановка проблеми. Урахову-
ючи швидку тенденцію поширення вірусу 
COVID-19, країни всього світу вжили 
низку обмежувальних заходів, реалізова-
них для скорочення його поширення. За 
підсумками, було введено безпрецедентні 
заходи: люди поміщаються до карантину; 
навчальні заклади закриваються та пере-
ходять на дистанційну форму навчання, а 
разом з ними і різні підприємства, неуря-
дові організації; запроваджуються обме-
ження на поїздки; безліч рейсів було 
скасовано; заборонені масові громадські 
збори і, навіть, громадські заходи. Після 
упровадження даних захисних заходів 
світова економіка значно похитнулася, 
що призвело до масових звільнень, збіль-
шення зростання безробіття в багатьох 
країнах світу. Намагаючись подолати цю 
кризу, велика кількість компаній почала 
підлаштовуватися під нову реальність, 
впроваджуючи нові способи ефективної 
роботи на дистанції. Пандемія кинула сер-
йозний виклик спеціалістам з HR менедж-
менту, яким необхідно було знайти нові 
рішення виконання роботи для підтримки 
бізнесу своєї компанії, а також адаптувати 
та підтримати співробітників у виконанні 
своєї роботи у віддаленому форматі. 

Водночас, найбільшим роботодавцем 
в Україні являється держава. У публічних 
адміністраціях (на державній службі, в орга-
нах місцевого самоврядування, а також на 
державних підприємствах) працює понад 
5 млн. осіб. При цьому, публічні адміністра-
ції являються менш гнучкими в організацій-
них аспектах, ніж приватні компанії, відріз-
няються більш обмеженими можливостями 
фінансування упровадження новітніх тех-
нологій управління персоналом. Тому вико-
ристання досвіду приватних компаній у 
сфері HR менеджменту повинно стати драй-
вером позитивних змін, що не потребувати-
муть великих капіталовкладень.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Найповніше, на наш погляд, 
проблема HR менеджменту приватних 
компаній розкрита у зарубіжних дослід-
ників, серед яких слід назвати праці 

таких вчених, як З. Абрамс, що містять 
прогнози відносно майбутнього віддале-
ної роботи; М. Ангелічі і П.Профета про 
так звану «умну роботу»; С. Патанджалі, 
Н.М. Бхатта щодо особливостей роботи 
вдома під час пандемії та впливу організа-
ційних факторів на продуктивність праців-
ників ІТ-галузі; П. М. Леонарді щодо нових 
технологій організації та впливу штуч-
ного інтелекту на особливості віддаленої 
роботи. Крім того, ґрунтовні дослідження 
про наслідки для програм роботи вдома 
через відношення працівника до дистан-
ційної роботи та інші чинники висвітлено 
у роботах таких учених, як Бернштейн 
Е., Блунден Х., Бродський А., Вонбін В., 
Вабер Б. та інших. Разом із цим, слід ука-
зати, на корифеїв з питань формування 
кадрового складу публічних служб, серед 
яких Л. Балабанов, Т.Васильців, В. Данюк, 
О. Кириченко, Г. Козаченко, І. Лопушин-
ський, І. Мігус, В. Мутіян, В. Панченко, 
В. Толкованов та ін. Дані науковці стали 
засновниками багатьох підходів, проте 
через новизну проблеми, яка викликана 
пандемією коронавірусу, в їх роботах не 
знайшли належного висвітлення особли-
вості організації праці персоналу у такий 
період. Натомість, сучасні доробки нау-
ковців М. Іжа, В. Мельника, А.О. Чаркіної 
та інших містять указані особливості, але 
питання імплементації практики зарубіж-
них та вітчизняних приватних компаній не 
знайшло належного висвітлення.

Метою статті є формулювання про-
позицій щодо імплементації досвіду HR 
менеджменту приватних компаній у період 
пандемії до практики публічних адміні-
страцій.

Виклад основного матеріалу. 
Криза, спричинена пандемією COVID-19 
різко змінила умови праці у приватних 
компаніях. Для забезпечення стабільності 
бізнесу багато з них звернулися до від-
даленої форми роботи. Одними із перших 
стали компанії Google та Twitter. Перша 
компанія заявила, що її співробітники пра-
цюватимуть віддалено як мінімум до літа 
2021 р., а друга – невизначений термін. 
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В Україні для працівників публічних адмі-
ністрацій спочатку пандемії також була 
надана можливість дистанційного режиму 
роботи [1], але на сьогодні вона прак-
тично нівельована. Тож, чисельність дер-
жавних службовців і працівників органів 
місцевого самоврядування, які працюють 
вдома, набагато менша за всю чисельність 
працівників, для яких залишилася така 
можливість. Аналогічна ситуація спостері-
гається у виробничих галузях, оскільки ті 
з очевидних причин не можуть працювати 
віддалено [2]. 

Відразу після упровадження карантину 
сталося падіння продуктивності серед спів-
робітників приватних компаній [3; 4; 5; 
6]. Через кілька місяців це падіння вда-
лося подолати, але при цьому працівники 
компаній відмітили, що їхній робочий день 
у середньому був на 10-20% тривалішим. 
З іншого боку, слід звернути увагу на про-
ведене дослідження Університету Пердью, 
яке показує зниження продуктивності на 
38%, незважаючи на посилення робочого 
навантаження приблизно на дві-три години 
на тиждень [7; 8; 9]. Основною причиною 
падіння продуктивності є технічні проблеми. 
Журнал The Economist повідомив читачів, 
що у працівників збільшився робочий день, 
а робота вдома була менш ідеальною, ніж 
очікували самі працівники [10].

У цілому, розглядають два варіанти 
продовження роботи для працівників, чия 
спеціальність не дозволяє працювати від-
далено. Перший варіант – дотримання 
соціальної дистанції на робочих місцях та 
носіння засобів індивідуального захисту. 
Другий варіант більш категоричний – звіль-
нення працівників. Слід ураховувати, що 
згідно дослідження в [11; 12] працівники, 
професійні обов’язки яких не можливо 
виконати із дому, самі схильні до висо-
кої ймовірності звільнення. Наразі, можна 
виділити дві протилежні тенденції. З одного 
боку, систематичні реформи публічного 
управління призвели до оновлення складу 
багатьох публічних адміністрацій, як серед 
їх керівників, так і серед фахівців різних 
категорій. Замість навчання нових співро-
бітників, на сьогодні доцільніше утримання 
тих, хто проходить службу в державних 
органах. Адже неможливо запросити пра-
цівників приватних компаній і відразу інте-

грувати їх до системи публічної служби, 
оскільки функції, процедури та й самі про-
цеси суттєво відрізняються. З іншого боку, 
в уряді постійно точаться дискусії стосовно 
необхідності скорочення числа працівників 
публічних адміністрацій у наслідок безпо-
середнього зменшення числа міністерств 
і відомств, кількості центральних органів 
виконавчої влади і державних підприємств, 
а також шляхом об’єднання функціональ-
них обов’язків державних службовців.

У зв’язку із вищевказаним, для фахів-
ців кадрових служб публічних адміністра-
цій можна рекомендувати провести аналіз 
посад та розбити їх на три групи:

Перша група – це посади, на яких пра-
цівники можуть виконувати свої робочі 
обов’язки віддалено. Це один із актуальних 
варіантів мінімізувати ризик зараження. 
Віддалена робота дає працівникам, пере-
важно, гнучкий графік роботи, економію 
часу на дорогу до роботи, а також набуття 
досвіду користування новими інформа-
ційно-комунікаційними технологіями. До 
того ж, віддалена робота дає можливість 
оптимізації та скорочення ресурсів органі-
зації та державного бюджету, наприклад, 
витрат на утримання офісного примі-
щення. Приміром, у приватних компаніях 
Кореї указують на потенціал зростання 
безконтактних галузей у бізнес-секторах, 
таких як телекомунікації, віддалена під-
тримка, он-лайн – навчання. 

Слід указати, що приватні компанії 
заштовхнулися із певним труднощами 
під час організації віддаленої роботи. 
По-перше, це брак часу для пристосування 
своїх бізнес-схем до таких умов. По-друге, 
це наявність технологічних інструментів, 
що необхідні для спілкування між керів-
никами та співробітниками, такі як Google 
Meet, Zoom, віддалений робочий стіл 
Microsoft, Team Viewer. Їх може дозволити 
собі не кожна компанія, виходячи з того, 
що фінансові ресурси кожної компанії 
різні [13]. По-третє, це стрес через відсут-
ність комунікації між колегами, у наслідок 
якого працівники могли підірвати психічне 
здоров’я. До того ж, широке використання 
інформаційних та комунікаційних техно-
логій призводить до стану постійної тер-
міновості, породжуючи у керівників та 
співробітників очікування щодо постійної 
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доступності колег. Крім того, робота вдома  
призводить до підвищення обсягу інфор-
мації, яка пропускається через працівника 
після регулярного використання електро-
нних пошт і причитування робочих чатів у 
месенджерах. Зазначене, у ряді випадків, 
призводило до техностресу [14]. 

З певною долею умовності, можна ука-
зати, що на сьогодні публічні адміністра-
ції подолали перші дві групи із названих 
труднощів. Стосовно третьої групи, акту-
альним буде використання досвіду при-
ватних компаній про проведення різно-
манітних он-лайн заходів, які дозволять 
об’єднати фахівців з різних міст та країн 
в одному середовищі, а також підтримати 
спілкування з колегами. У зв’язку з цим, 
пропонуємо проведення наступних відда-
лених заходів для співробітників публіч-
них адміністрацій:

1) книжковий клуб – привід для нефор-
мального спілкування, а також хороший 
спосіб читати більше. Після прочитання 
цікавих книг буде з ким обговорити про-
читане у відео конференції;

2) кінодень – приклад організації схо-
жий з книжковим; надає можливість 
замінити реальний похід у кінотеатр із 
колегами, подивившись якийсь фільм у 
дистанційному форматі;

3) тематичний день – день вишиванки, 
піжамний день, професійне свято, що 
дозволить зайняти та урізноманітнити 
онлайн-зустрічі співробітників;

4) настільні ігри – Jackbox Party, Мафія, 
Uno, «зіпсований телефон», нададуть 
можливість розрядити працівників і отри-
мати позитивні емоції через відео конфе-
ренцію.

Друга група – це посади, на яких пра-
цівники можуть виконувати свої обов’язки 
на робочому місці, але із певними обме-
женнями. При цьому, фізичне перебування 
на робочому місці повинно підтримува-
тися суворим ступенем захисту працівни-
ків із постановкою нових графіків роботи 
для різних колективів публічних адміні-
страцій (з урахуванням специфіки про-
ходження різних видів публічної служби: 
дипломатичної, військової тощо). Головне 
завдання в даному випадку – створити 
максимально можливі заходи захисту для 
усіх працівників [14; 15].

Третя група – це посади, з яких праців-
ників можна звільнити або скоротити без-
посередньо посади. При цьому необхідно 
ураховувати норми діючого законодав-
ства. Так, рішення про припинення пра-
цівником проходження державної служби, 
прийняте всупереч цим нормам, порушує 
визначені чинними нормативно-право-
вими актами вимоги відносно умов реа-
лізації громадянами права на державну 
службу. Разом із цим, як відмічає Н. Алью-
шина, певна частина посадового функ-
ціоналу та процедур у роботі державних 
службовців цифровізувалася, тому це 
надає можливість здійснити реінжиніринг 
для оптимізації чисельності працівників та 
відмову від надлишкових функцій [16].

Під час пандемії коронавірусу COVID-
19, більшість публічних адміністрацій не 
змогли дати своїм співробітникам достат-
ньо інформації про план управління пер-
соналом. У той же час, наявність чітких 
інструкцій на робочому місці у кризові 
моменти допомагає знизити стрес спів-
робітників та підвищити їхню мотивацію, 
а також впевненість у собі. Тому, незва-
жаючи на неясність, створену пандемією, 
публічним адміністраціям доцільно від-
працювати неординарні методи роботи із 
персоналом [14; 17]. У цьому контексті 
найбільш вдалими пропозиціями можна 
назвати наступні:

 – використання технології блокчейну, 
що надасть можливість узагальнити дані 
про всіх працівників публічних адміністра-
цій і додатково, сприятиме підвищенню 
кібербезпеки;

 – використання методик математич-
ного прогнозування, що сприятиме більш 
ефективному плануванню потреби в пер-
соналі та дозволить виявити найбільш 
імовірні наслідки звільнення і їх вплив на 
результати діяльності публічної адміні-
страції;

 – введення штучного інтелекту, що 
дозволить на ранніх етапах розпізнавати 
емоційне вигорання у працівників або 
ознаки стресу, особливо у тих, хто працює 
віддалено тощо;

 – гейміфікація на різних етапах управ-
ління персоналом (під час прийняття 
рішень про організаційні та кадрові  зміни, 
для мотивації тощо) [1; 18; 19].
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Відтак, значна роль інформаційних 
(цифрових) технологій під час панде-
мії змушує публічні адміністрації вико-
ристовувати їх не лише у своїй основній 
діяльності, але й під час управління пер-
соналом. У практику діяльності кадрових 
служб доцільно ввести відповідну систему 
показників, на основі якої можна було 
б провести ґрунтовний аналіз ступеня 
цифрової зрілості публічної адміністрації 
[20]. Для цього необхідно розраховувати 
такі показники, як потреба у відповідній 
кількості працівників державних орга-
нів влади та органів місцевого самовря-
дування із цифровими комепетнціями; 
рівень оцифровування документообігу; 
рівень застосування цифрових технологій 
на кожному етапі процесу управління пер-
соналом (при прийнятті на роботу, під час 
атестації тощо) [21]. Відповідно до цього 
необхідно розробляти плани навчання та 
підвищення кваліфікації, оскільки прак-
тика показала, що не кожен співробітник 
технологічно компетентний. 

Виходячи з тяжкості прогнозованості 
криз, подібних до пандемії коронавірусу, 
публічним адміністраціям доцільно роз-
вивати та балансувати між ідеєю гібрид-
ної моделі робочого місця та повністю 
віддаленого, щоб у необхідному випадку 
швидко адаптуватися до нових реа-
лій. Керівникам публічних адміністрацій 
необхідно провести організовану адапта-
цію робочих місць та надати працівникам 

організаційну підтримку для отримання 
нових та покращення старих навичок 
(особливо цифрових), у поєднанні з роз-
витком кар’єрних можливостей. Перехід 
до гібридної чи повністю віддаленої робо-
чої моделі зумовлює необхідність чітких 
механізмів для повної розбудови органі-
заційної культури [14].

Експерти McKynsey у своїй аналітичній 
доповіді про готовність бізнесу до пандемії 
та її наслідки наголосили про необхідності 
звернути увагу на три моменти: ступінь 
економічного спаду, як довго він трива-
тиме і якими темпами економіка буде від-
новлюватися. Радники McKynsey висунули 
модель 5R, яка вміщує п’ять головних еле-
ментів: resolve (рішучість), resilience (стій-
кість), return (повернення), reimagination 
(переосмислення), reform (реформи) [22]. 
Ці принципи пропонуємо адаптувати до 
управління персоналом публічних адміні-
страцій (рис. 1).

Отже, в публічних адміністраціях, так 
само як і в приватних компаніях, необ-
хідно постійно розробляти та удосконалю-
вати HR – стратегії для нових нестандарт-
них умов праці, незважаючи на потенційні 
обмеження [15; 23].

Висновки. Таким чином, пандемія 
назавжди змінила принципи та методи HR 
менеджменту. Перетворення в соціальному 
житті у зв’язку із прискореними темпами 
цифровізації здійснили трансформуючий 
вплив як на методи управління персона-

Рис. 1. Модель 5R, адаптована до управління персоналом публічних адміністрацій 
(адаптовано авторами за даними із [22])
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лом, так і на організацію праці. Разом з 
цим, пандемія, як прискорювач, сприяла 
викресленою непродуктивних підходів 
та інструментів; призупиненню окремих 
сторін управління персоналом (напри-
клад, відміна конкурсного відбору у дер-
жавній службі); підштовхнула до приско-
рених темпів розвитку цифрові методи 
HR менеджменту. З метою імплементації 
досвіду приватних компаній до практики 
публічних адміністрацій в Україні запро-
понована сукупність заходів, що ґрунту-
ється на уточненому групуванні посад за 
ознакою можливості виконання функціо-
нальних обов’язків у нових умовах, у тому 
числі розробка моделей гібридних робочих 
місць; використанні аналітичного інстру-
ментарію щодо рівня цифрових компетен-
цій працівників та ступені задоволення 
потреби у працівниках із цифровими нави-
чками. Висвітлені переваги та недоліки 
кожної групи посад. Однак базові прин-
ципи, яких доцільно дотримуватися фахів-
цям з управління персоналом у публічних 
адміністрацій – це безпека працівників та 
збереження кадрового потенціалу. Адже 
саме працівники публічних адміністрацій 
забезпечують функціонування держави. 

Напрямком подальших досліджень 
є розробка та уточнення аналітичного 
інструментарію оцінювання рівня цифро-
вої зрілості публічної адміністрації.
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of the article is to formulate proposals for the implementation of HR management experience of 
private companies during the pandemic to the practice of public administrations. The methods 
of generalization, systematization, comparison, grouping, induction and deduction were used to 
write the article. Two opposite trends in the modern understanding by specialists of organizational 
aspects of the activities of public administration employees are taken into account. According to 
the first trend, it is shown that the systematic reforms of public administration led to the renewal 
of the composition of many public administrations; justified impossibility of inviting employees 
of private companies and their rapid integration into the public service system. According to 
the second trend, the discussion about the need to reduce the number of employees of public 
administrations is determined. The proposed set of measures is based on a specified grouping 
of positions based on the possibility of performing functional duties in new conditions. The first 
group is positions where employees can perform their work duties remotely. The second group 
is positions in which employees can perform their duties at the workplace, but with certain 
restrictions. The third group is positions from which employees can be fired or reduced directly. 
The advantages and disadvantages of the approach to the formation of each group of positions 
are highlighted. The basic principles that should be followed in the management of personnel in 
public administrations are indicated: the safety of employees and the preservation of personnel 
potential. The expediency of developing models of hybrid workplaces has been determined. The 
use of analytical tools regarding the level of digital competences of employees and the degree 
of satisfaction of the need for employees with digital skills is proposed. Formulated proposals 
have practical value in view of the non-continuous process of civil service reform, especially in 
atypical conditions of negative influence of external factors. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті розглянуто основні підходи та інструменти, що використовуються провід-
ними країнами світу при реалізації державної політики екологічної безпеки. Доведено 
значущість публічного управління в реалізації політики екологічної безпеки в умовах 
активізації процесів євроінтеграції та переходу на міжнародні стандарти державного 
регулювання сферою екології та охорони природних ресурсів та навколишнього сере-
довища. Сучасний стан системи національної безпеки України, викликаний російською 
агресією, вимагає швидких змін в державній безпековій політиці, в т.ч. її екологічної 
складової, що може бути забезпечено, в тому числі, за допомогою дієвих механізмів 
публічного управління. Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду державного управ-
ління екологічною безпекою на основі дослідження основних інструментів та підходів з 
метою ефективного їх впровадження в умовах зростаючих зовнішніх загроз. Акценту-
ється увага на необхідності системного впровадження зарубіжного досвіду публічного 
управління у вітчизняну практику управління екологічною безпекою. Визначено прі-
оритетні інструменти забезпечення екологічної безпеки у розвинених країнах із їхнім 
поділом на інструменти прямого та непрямого впливу. Обґрунтовано необхідність поєд-
нання екологічного та економічного аспектів при розробці державної політики екологіч-
ної безпеки, що має відбуватись одночасно із залученням у даний процес громадськості 
та органів місцевого самоврядування. Виокремлено основні форми екологічної безпеки 
в контексті публічного управління. Зазначено, що забезпечення екологічної безпеки 
у зарубіжних країнах здійснюється під впливом економічних, інституційних та органі-
заційних факторів, що є формуючими для системи публічного управління. Економічна 
та організаційні складові публічного управління екологічною безпекою передбачають 
використання економічних інструментів та реалізацію децентралізованих програмних 
заходів. Інституційна складова публічного управління екологічною безпекою включає 
нормативно-правове регулювання та формування нових інститутів влади. 

Ключові слова: державне управління, екологічна безпека, екологічне регулювання, 
інструменти державної екологічної політики, публічне управління.

Постановка проблеми. Розвиток про-
мислового виробництва, активізація нау-
кових досліджень та розробок, з одного 
боку, сприяло прогресивному розвитку як 
економіки, так і соціальної сфери, проте 
спричинило негативний вплив на стан 

екології та навколишнього середовища у 
вигляді виснаження природних ресурсів, 
підвищення ризику кліматичних катакліз-
мів, погіршення стану здоров’я населення. 
Дослідження проблеми управління еко-
логічною безпекою в умовах становлення 
публічного управління набуває значної 
актуальності в умовах активізації процесів 
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євроінтеграції та переходу на міжнародні 
стандарти державного регулювання сфе-
рою екології та охорони природних ресур-
сів та навколишнього середовища. Зна-
чущість та важливість вивчення досвіду 
провідних країни та реорганізація процесів 
державного управління у зазначеній сфері 
також обумовлені основними постулатами 
Євроінтеграційної Угоди, підписаною Укра-
їною з Європейським Союзом у 2014 році. 

Аналіз досліджень та публікацій. 
Провідні дослідники в галузі екологічної 
безпеки, такі, як І. Андрощук [1], О. Вас-
юта [2], О. Драган [ 3], В. Мартиненко 
[4], Ю. Хвесик [5] схиляються до спіль-
ної думки про глобальне значення розв’я-
зання зазначених проблем, при цьому 
актуальності набуває теоретичний аспект 
з орієнтацією на розробку міжнародних 
та міждисциплінарних теорій. Більшість 
сучасних дослідників схиляється до визна-
чення екологічної безпеки у глобальному 
аспекті, визначаючи її транскордонність. 

Нові загрози національній безпеці 
України, викликані російською агресією, 
визначають пріоритетність швидкого реа-
гування, що є неможливим без відповід-
них змін у системі державного управління 
забезпеченням національної безпеки, в 
тому числі її екологічної складової. За 
таких умов найбільш актуальною стає 
проблема реформування системи держав-
ного управління екологічною безпекою 
та розробки політики екологічної безпеки 
держави із врахуванням провідного дос-
віду на засадах публічного управління, 
що на даний час недостатньо висвітлено у 
публікаціях провідних дослідників.

Мета статті – аналіз зарубіжного дос-
віду державного управління екологічною 
безпекою на основі дослідження основних 
інструментів та підходів з метою ефектив-
ного їх впровадження в умовах зростаю-
чих зовнішніх загроз.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Незважаючи на глобальність та 
значущість проблеми, формування сис-
теми забезпечення екологічної безпеки 
на державному рівні значного розвитку 
набула після 1960-х років, коли її дослі-
дженням зайнялись не лише науковці 
із природничих наук, а і економісти, а 
пізніше управлінці. На той час активний 

розвиток промислового виробництва, 
зростання споживання природних ресур-
сів призвело до зростання антропогенного 
навантаження, що у найкоротший тер-
мін потребувало державного втручання. 
Саме тоді екологічні проблеми та питання 
екологічної безпеки держави та суспіль-
ства стають об’єктом державної політики. 
Одночасно із цим відбувалось розробка 
та впровадження нових економічних та 
управлінських методів та підходів подо-
лання екологічної кризи. Як було зазна-
чено у Програмі ООН із навколишнього 
середовища, 70% викидів та забруднень 
можливо попередити за рахунок своєчас-
ного використання обґрунтованих адміні-
стративних та економічних інструментів. 
Реалізація стратегії безпечного виробни-
цтва робить внесок у охорону навколиш-
нього середовища, в той же час вирішує 
проблеми фінансового забезпечення під-
приємства. У зв’язку з цим у світі страте-
гію більш чистого виробництва називають 
взаємовигідною стратегією [6].

Роль екологічної безпеки полягає у 
багатоаспектності її забезпечення та різ-
номанітті тих загроз, які впливають на 
екосистему як місце існування людини, 
необхідності формування екологічної 
культури суспільства. Як зазначають 
окремі дослідники, «система забезпе-
чення екологічної безпеки, поєднуючи 
правові, організаційні, економічні, полі-
тичні заходи, що реалізуються державою, 
актуалізує посилення ідеологічного спря-
мування, зокрема, вдосконалення основ 
екологічної культури, розвиток екологіч-
ної освіти» [7].

Вперше засади політики екологічної 
безпеки почали формуватись у США у 
середині минулого століття. На той час 
основну проблематику державноуправ-
лінських процесів в цьому напрямку 
складали виключно дослідження якості 
повітря і води. Проте пізніше екологічна 
безпека у політиці США почала розгляда-
тись невід’ємно від політики національної 
безпеки. Обґрунтування даної концепції, 
з точки зору американських дослідників, 
полягає в наступному:

1) глобальна екологічна криза стано-
вить таку ж небезпеку, як традиційні вій-
ськові загрози;
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2) загострення екологічної ситуації у 
різних регіонах світу стає причиною соці-
альної та політичної нестабільності, між-
державних протиріч та насильницьких 
конфліктів;

3) тенденція до скорочення зовніш-
ніх силових загроз національній безпеки 
змушує чіткіше визначити об’єкт несило-
вих загроз, які відрізняються від такого в 
традиційній стратегії забезпечення націо-
нальної безпеки (національний суверені-
тет, цілісність та незалежність держави) і 
включає життєво важливі екологічні, полі-
тичні та соціальні інтереси американської 
держави та її громадян [8].

Починаючи із 70-х років ХХ століття 
країни Західної Європи почали вико-
ристовувати програмний підхід до управ-
ління захистом природного середовища з 
акцентом на розробку спеціальних про-
грам охорони природи на засадах ідеї ста-
лого розвитку. За цих умов екологічні та 
економічні цілі державного управління в 
динаміці збігаються, що стало основою 
для розробки принципів нормативно-пра-
вового регулювання у сфері охорони при-
роди європейських країн.

Нові завдання екологічної безпеки, 
що постали перед США паралельно із 
виникненням в тому числі і загрози бак-
теріологічної зброї, стали основою для 
розширення фокусу державної політики 
екологічної безпеки. Відбулась трансфор-
мація мети, орієнтованої на захист навко-
лишнього середовища, на глобальну ціль, 
пов’язану із забезпеченням збалансова-
ного сталого розвитку. Специфіка реаліза-
ції поставленою мети полягає у широкому 
залученні громадянського суспільства, а 
саме активізації громадських екологічних 
рухів. Значного розвитку набув екологіч-
ний контроль та аудит як один із дієвих 
інструментів державного екологічного 
управління. Пріоритетні заходи з охорони 
навколишнього середовища та питань 
екологічної безпеки розробляються Агент-
ством з охорони природи із наступним 
делегуванням кожному штату повнова-
жень щодо розробки конкретних заходів 
щодо їх реалізації. 

Орієнтація на розвиток підходів до 
управління екологічною безпекою як 
складовою державного управління на 

початку 70-х років мала розповсюдження 
у провідних європейських країнах, таких, 
як Великобританія, Німеччина, Франція з 
метою управління охороною навколиш-
нього середовища, проте фокус держав-
них інструментів впливу – економічний 
вплив природоохоронних заходів з метою 
зниження фінансового ризику екологіч-
них проєктів. Передумовою активізації 
розвитку політики екологічної безпеки у 
країнах Європейського союзу (ЄС) стало 
усвідомлення глобальних екологічних 
проблем та визнання їхньої пріоритетно-
сті. Постанови Ради ЄС мають чинність 
закону та обов’язкові виконання держа-
вами – членами ЄС. На відміну від дирек-
тив норми постанов мають безпосередню 
дію їх включення до національне законо-
давство необов’язкове. Однак природно, 
що внаслідок ухвалення ЄС таких поста-
нов національне законодавство країн ЄС 
так чи інакше підлягає зміні.

Поширеним інструментом держав-
ного впливу є екологічний аудит. Напри-
клад, комерційні банки багатьох країн до 
початку 90-х років. стали використовувати 
програми екологічного аудиту для видачі 
позик своїм позичальникам Всесвітній 
банк (МБРР) та Європейський банк рекон-
струкції та розвитку (ЄБРР) для оцінки гос-
подарську діяльність кредитованих ними 
організацій і сьогодні використовують 
екологічний аудит. У МБРР спеціальний 
підрозділ – Operation Evaluation Division – 
займається оцінкою інвестиційних об’єктів 
на стадії експлуатації [9].

Концепція політики екологічної безпеки 
у Німеччині була висунута у 70-х роках 
ХХ ст. При цьому істотну роль у реаліза-
ції вказаної державної політики у Німеч-
чині відіграють державні природоохоронні 
органи. Так, Міністерством навколиш-
нього середовища, охорони природи та 
ядерної безпеки Umweltbundesamt (UBA) 
видаються спеціальні посібники для здійс-
нення більш раціональної та об’єктивної 
оцінки впливів компаній на навколишнє 
середовище. Оцінка екологічної безпеки 
може проводитися на рівні федеральних 
земель та всієї країни в цілому.

У Франції діє Кодексом охорони довкілля 
Франції, направленість якого – збереження 
здорових екологічних умов, перш за все на 
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основі проведення екологічного контролю. 
Вперше питання комплексної охорони 
навколишнього середовища було постав-
лено у 1969 році, що на державному рівні 
супроводжувалось створенням міжвідомчої 
комісії та розробкою відповідних заходів 
та пріоритетів державної екологічної полі-
тики. Державне фінансування запланова-
них заходів розпочалось із 1970 р. В цьому 
ж році було створено Вищий комітет з охо-
рони навколишнього середовища, уповно-
важений координувати роботу міністерств 
у галузі природокористування. У 1971 році 
було створено профільне Міністерство. 
У своїй роботі Міністерство використовує 
апарат інших міністерств та здійснює еко-
логічний контроль безпосередньо на міс-
цях, має уповноважених представників у 
містах та селах. 

У Великій Британії значна кількість 
інструментів управління економічною 
безпекою реалізується на мікро рівні, а 
рамках екологічного менеджменту під-
приємств. Великобританія була однією з 
перших, хто розробив стандарти з еколо-
гічного менеджменту – British Standard for 
Environmental management (Стандарт BS 
7750) і екологічного аудиту у 1992 році. 
Незабаром перший європейський стан-
дарт став національним стандартом решти 
європейських країн [9].

Використання економічних інструмен-
тів управління екологічною безпекою 
дає змогу об’єднати їх у наступні групи в 
залежності від впливу:

а) інструменти прямого впливу на забез-
печення екологічної безпеки (бюджетне 

фінансування, субсидії за відсотками за 
кредит, реалізація екологічних проектів на 
засадах публічно-приватного партнерства; 

б) інструменти непрямого впливу: зни-
ження податкового навантаження для тих 
промислових підприємств, що реалізують 
заходи із забезпечення екологічної без-
пеки на макрорівні. Як правило, зниження 
екологічних платежів та зборів виступає 
додатковим джерелом одержання при-
бутку підприємством з метою подальшого 
інвестування у екологічні проєкти.

Узагальнимо найбільш поширені інстру-
менти державної політики забезпечення 
екологічної безпеки у таблиці 1.

Як показує досвід провідних країн, дер-
жавну політику в сфері екологічної без-
пеки за сучасних умов доцільно реалізо-
вувати у наступних формах: 

– торгівля «надлишками» скорочення 
викидів в атмосферу;

– продаж прав на промислові викиди;
– використання бюджетних трансфертів 

та пільгове кредитування під будівництво 
очисних споруд та розробку ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій;

– використання прогресивної ставки 
оподаткування прогресивне зі зростанням 
концентрації токсичних відходів у навко-
лишньому середовищі;

– фінансування досліджень у сфері еко-
техніки та екотехнології;

– впровадження пільгового екологіч-
ного страхування [4].

Зазначені заходи свідчать про необхід-
ність консолідації екологічного та еконо-
мічного аспектів при розробці державної 

Таблиця 1
Основні інструменти державної політики забезпечення екологічної безпеки

Вид економічного інструмента
Дія інструмента на екологічну безпеку

Пряма Непряма
Плата за негативний вплив на навколишнє 
середовище +

Платежі за використання природних ресурсів +
Екологічний збір +
Плата за користування водним об’єктом +
Надання бюджетних інвестицій +
Земельний податок +
Надання державних гарантій +
Надання пільгових позик +
Інвестиційні кредити +
Фінансування на засадах публічно-приватного 
партнерства +

Джерело: узагальнено за [8;9]
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політики екологічної безпеки, що має від-
буватись одночасно із залученням у даний 
процес громадськості та органів місцевого 
самоврядування.

Формування системи екологічної без-
пеки на засадах публічного управління, 
поглиблення відносин публічності між сус-
пільством та органами державної влади 
відповідає сучасній концепції загаль-
носвітового процесу розвитку. Базисом 
зазначеної траєкторії розвитку виступає 
поєднання державного управління та 
місцевого самоврядування у розв’язанні 
задач загальнодержавного розвитку. 
Саме і цьому контексті найчастіше тракту-
ється феномен публічного управління, яке 
вперше з’явилось у дослідженнях Д. Кілінга 
[10, с.160]. Спроможність публічного 
управління вирішувати проблеми у сфері 
екологічної безпеки доводиться його спро-
можністю вирішувати питання «…контр-
олю, керівництва, планування, організа-
ційного та інформаційного забезпечення» 
[11, с. 237]. В сучасних умовах механізми 
реалізації державної політики управління 
екологічною безпекою у провідних євро-
пейських країнах є складовими системи 
механізмів публічного управління. Враху-
вання аспекту публічного управління дає 

можливість виокремити наступні форми 
екологічної безпеки (рис. 1). 

Забезпечення екологічної безпеки 
у зарубіжних країнах здійснюється під 
впливом економічних, інституційних та 
організаційних факторів, що є формую-
чими для системи публічного управління. 
Значення екологічної безпеки полягає у 
багатоаспектності даного явища, де полі-
тична складова має на меті сформувати 
концепцію публічного управління еко-
логічною безпекою, що є результатом 
трансформації владних відносин. Змістом 
економічної та організаційної складової 
публічного управління екологічною безпе-
кою є економічні інструменти (бюджетне 
фінансування, виділення кредитів тощо), 
а також нормування гранично допусти-
мого забруднення, реалізація програмних 
заходів із охорони навколишнього сере-
довища, проведення, екологічної експер-
тизи, екологічної сертифікації, моніто-
рингу, заходів з контролю та екологічного 
аудиту. 

Інституційна складова публічного 
управління екологічною безпекою перед-
бачає, перш за все, нормативно-правове 
регулювання, формування нових інститу-
тів влади з метою регулювання суспільних 

Рис. 1. Форми екологічної безпеки в контексті публічного управління
Джерело: розробка автора
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відносин у цій сфері. У політиці забезпе-
чення екологічної безпеки політичні, соці-
альні, економічні та інші інтереси так само, 
як і духовні, і політичні цінності грають 
двояку роль. З одного боку, це суттєва, 
стрижнева складова самої політики забез-
печення екологічної безпеки, з іншого – 
це пріоритетний об’єкт захисту [ 9 ]. 

Висновки. Дослідження досвіду про-
відних країн в управлінні екологічною 
безпекою дає можливість відзначити її 
пріоритетність, що обумовлено наступ-
ними аспектами:

1) державна політика у сфері еко-
логічної безпеки формує матеріальний 
базис для середовища функціонування 
суспільства. В якості середовища висту-
пає довкілля живої та неживої природи та 
його окремі елементи (природні ресурси 
та природні феномени, відносини між 
людьми з приводу користування та вико-
ристання зазначених об’єктів, що утворює 
підґрунтя для правового регулювання від-
носин у галузі взаємодії людини з навко-
лишнім середовищем);

2) у рамках системи екологічної безпеки 
реалізується екологічна функція держави.

Для зарубіжних країн характерне поєд-
нання різноманітних методів екологічного 
регулювання. Це дозволяє державам про-
водити комплексну еколого-економічну 
політику, яка охоплює всі рівні та сфери 
природокористування. В даний час роль 
екологічної безпеки має стати пріоритет-
ною, оскільки рівень екологічної культури 
та екологічної освіти суспільства безпосе-
редньо пов’язаний з ефективністю здійс-
нення режиму безпеки середовища люд-
ського проживання.

 Таким чином, екологічна безпека має 
бути засобом об’єднання в єдине безпеч-
ний стан природного екологічного середо-
вища та антропогенних об’єктів, де най-
частіше виникають протиріччя. Вирішити 
цю суперечність може науково-обґрун-
тована концепція екологічної безпеки на 
засадах публічного управління. 
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Marhasova V. Foreign experience of the environmental safety policy 
implementation in the context of public management

The article examines the main approaches and tools used by the world leading countries 
in the implementation of the state environmental security policy. The importance of public 
management in the implementation of environmental security policy in the conditions of 
the European integration processes activation and the transition to international standards 
of state regulation in the field of ecology and natural resources protection has been 
proven. The current state of the national security system of Ukraine, caused by russian 
aggression, requires rapid changes in the state security policy, including its ecological 
component, which can be ensured, including, with the implementation the effective public 
management mechanisms. The purpose of the article is to analyze the foreign experience 
of state management of environmental security based on the study of the main tools and 
approaches with the aim of their effective implementation in the conditions of growing 
external threats. Emphasis is placed on the need for systematic introduction of foreign public 
management experience into the domestic practice of environmental safety management. 
The priority tools for ensuring environmental safety in developed countries have been defined 
according to their division into direct and indirect influence tools. The necessity of combining 
ecological and economic aspects in the development of the state policy of environmental 
safety has been substantiated. It should occur simultaneously with the involvement of the 
public and local self-government bodies in this process. The main forms of environmental 
security in the context of public administration have been highlighted. It has been noted 
about the provision of environmental safety in foreign countries that is carried out under 
the influence of economic, institutional and organizational factors. So they are formative 
for the system of public administration. The economic and organizational components of 
the public management of environmental safety involve the use of economic tools and 
the implementation of decentralized program measures. The institutional component of 
environmental safety public management includes legal regulation and the formation of new 
institutions of power.

Key words: state management, environmental safety, environmental regulation, 
instruments of state environmental policy, public management.



Право та державне управління

220

© Вітер Д. В., Руденко О. О., 2022

УДК 351.86:253:323
DOI https://doi.org/10.32840/pdu.2022.3.33

Д. В. Вітер 
доктор філософських наук, старший науковий співробітник,

головний науковий співробітник
Центру воєнно-наукових досліджень 

Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського

О. О. Руденко
аспірант

Державного університету «Житомирська політехніка»

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ 
НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ: ПИТАННЯ 
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті розглянуто та визначено теоретико-методологічні принципи та підходи 
сучасної парадигми стратегічного управління у сфері забезпечення національної без-
пеки. Акцентовано увагу на необхідності вироблення у межах стратегічного управління 
нових підходів і рішень до формування воєнної політики, політики науково-технічного 
і технологічного розвитку держави з урахуванням загальних тенденцій розподілу та 
співвідношення сил у світі, а також умов досягнення науково-технічного і технологіч-
ного лідерства безпосередньо залежить від інтенсивності наукових і науково-техніч-
них революцій, зміни парадигм наукового мислення, темпів наближення нового техно-
логічного устрою. Показано, що оборонне планування є складовою частиною системи 
державного стратегічного планування, що здійснюється з метою забезпечення оборо-
ноздатності держави шляхом визначення пріоритетів і напрямів розвитку сил оборони, 
їх спроможностей, озброєння та військової техніки, інфраструктури, підготовки військ 
(сил), а також розроблення відповідних концепцій, програм і планів з урахуванням 
реальних і потенційних загроз національній безпеці у воєнній сфері та фінансово-еко-
номічних можливостей держави. Зроблено висновок про те, що у межах процесу стра-
тегічного планування і прогнозування вирішується питання про необхідність розвитку 
того чи іншого нового виду або зразку озброєння та військової техніки, його виро-
блення, модернізації, прийняття на озброєння ЗС з урахуванням повного виробничого 
циклу, сервісного обслуговування, конкурентоздатності на ринку озброєння та військо-
вої техніки. Стратегічне управління, прогнозування і планування у цій сфері безпосе-
редньо пов’язане з ресурсами держави в цілому та національної економіки зокрема, які, 
у переважній більшості випадків є обмеженими, а також здійснюють інколи визначаль-
ний вплив на темпи зростання національної економіки. 

Ключові слова: державне управління, загрози, національна безпека, парадигма, 
стратегічне планування, стратегічне управління 

Постановка проблеми. Стратегічне 
планування у військовій сфері, ширше – у 
сфері національної безпеки і оборони, – 
завжди ґрунтується на прогнозному ана-
лізі та визначенні глобальних тенденцій 
розвитку безпекового середовища (вплив 
чинників наукового, науково-технічного, 
технологічного розвитку), принципово 

орієнтуючись на імовірність якісних змін у 
воєнному мистецтві, розвитку озброєння 
та військової техніки (матеріально-тех-
нічна сфера воєнної політики ). Теоре-
тичні засади стратегічного планування 
у воєнній сфері ґрунтуються на поло-
женнях стратегії національної безпеки, 
воєнної доктрини, стратегічного прогно-
зування (Стратегічний оборонний бюле-
тень) та воєнної політики держави. Фак-
тично стратегічне планування, як і воєнне 
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будівництво, і стратегічне прогнозування, 
є складовою воєнної доктрини, що визна-
чає ступінь відображення нею основних 
положень стратегії національної безпеки, 
забезпечуючи процес своєчасного коре-
гування доктринальних положень і стра-
тегічних прогнозів шляхом послідовного 
та регулярного внесення необхідних змін, 
у тому числі передбачених випереджу-
вальним прогнозуванням (перш за все, 
для подій, настання яких характеризу-
ється низьким ступенем імовірності, але 
які мають надвисокий ступень ризику у 
випадку настання і розвитку), у документи 
стратегічного планування. Корегування 
стратегічних прогнозів та стратегічних 
планів у системі стратегічного планування 
передбачає організацію постійного моні-
торингу та аналітичної обробки масш-
табних кластерів інформації з усіх сфер. 
Такий процес набуває значення не тільки 
для корегування, але й для регулярної 
розробки нових стратегічних прогнозів 
як концептуальної основи стратегічного 
управління та планування, що потребує 
звернення до проблем розвитку сучасної 
парадигми державного управління. 

Аналіз досліджень і публікацій. 
Ґрунтуючись на доктринальному підході, 
за яким положення воєнної доктрини 
визначають теоретичні положення та 
окремі методологічні принципи страте-
гічного планування, фахівці пропонують 
концепцію “силового фону” як основу для 
розуміння сутності стратегічного воєнного 
планування. Згідно цієї концепції вій-
ськові засоби загалом, і збройне насиль-
ство зокрема, стають все частіше силовим 
фоном для застосування інших силових 
засобів [1; 4; 6]. Як наслідок, характер-
ним виявляється розуміння стратегічного 
воєнного планування як набору рішень 
керівництва, які ведуть до розробки спе-
ціальних стратегій, призначених для 
досягнення кінцевих цілей, що зводить 
стратегічне планування до вибору керів-
ництвом однієї конкретної стратегії (кон-
цепції, доктрини) національної безпеки на 
підґрунті визначення основних напрямів 
досягнення найбільш пріоритетних цілей, 
вибору максимально ефективних спосо-
бів і засобів у встановлений відрізок часу 
[3; 7]. У даному випадку цілеорієнтова-

ний підхід до стратегічного планування 
суттєво обмежений веберовською теорією 
раціонального вибору й частіше за все не 
відповідає сучасним завданням страте-
гічного управління і планування у сфері 
забезпечення національної безпеки. Ура-
ховуючи новітні загрози національній без-
пеці, актуальним питанням є дослідження 
сучасної парадигми протидії таким загро-
зам на основі принципів стратегічного 
управління, зокрема принципів стратегіч-
ного планування. 

Метою статті є визначення теорети-
ко-методологічних принципів та підходів 
сучасної парадигми стратегічного управ-
ління у сфері забезпечення національної 
безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Тео-
ретичні засади стратегічного планування 
ґрунтуються на принципах ціле покла-
дання та раціонального вибору (основні 
напрями досягнення поставлених цілей, 
способів і засобів їх досягнення; страте-
гій); управління ризиками (мінімізація 
ризиків). Цілепокладання у рамках стра-
тегічного планування суттєво детерміно-
вано суб’єктивним сприйняттям та оцін-
кою об’єктивної реальності, підпадаючи 
впливу чинників зовнішнього та внутріш-
нього середовища. Внаслідок цього об’єк-
тивація інтересів та пріоритетів конкрет-
них соціальних груп у меті є обмеженою 
з огляду на конкретизацію ідеального. 
Згідно вимог теорії раціонального вибору 
та управління ризиками, цілі мають бути 
конкретними, вимірюваними та досяж-
ними [2]. У цілях мають обов’язково ура-
ховуватись наявні та імовірні ризики, що, 
у тому числі, визначає ступінь досяжності 
цілей. В останньому випадку потребують 
уваги навіть ті ризики, які є малоімовір-
ними, аналіз яких є невід’ємним від про-
цесу стратегічного прогнозування і плану-
вання, забезпечуючи варіативність планів, 
програм, стратегій у межах компліментар-
ного зв’язку структури цілей, способів і 
засобів їх досягнення. 

Водночас стратегічне планування 
зіштовхується з важливою проблемою – 
ресурсним забезпеченням [3]. Вирішення 
цієї проблеми, яка полягає у визначенні 
оптимального рівня ресурсного забезпе-
чення для досягнення стратегічної цілі з 
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урахуванням наявних ресурсів, є одним 
з визначальних компонентів стратегіч-
ного планування, перш за все, у сфері 
розробки стратегії безпеки і оборони дер-
жави, визначення умов, шляхів і меха-
нізмів її ефективної реалізації. У системі 
стратегічного планування ресурсний 
підхід реалізується на декількох ієрар-
хічно структурованих рівнях: на основі 
визначення рівня забезпеченості всіма 
наявними національними ресурсами ана-
літично виділяється частка цих ресур-
сів, що спрямовується на забезпечення 
національної безпеки і оборони. Наступ-
ним є рівень ресурсного забезпечення 
воєнної безпеки держави, для підтримки 
якої визначається частка внутрішнього 
валового продукту (ВВП) для мирного та 
воєнного часу. За таких обставин набуває 
особливого значення політичний процес, 
який безумовно впливає на величину та 
розподіл частки ВВП, яка виділяється на 
забезпечення воєнної безпеки держави. 
Саме у загальній логічній схемі цього про-
цесу формується підґрунтя стратегічного 
планування в єдиному комплексі розробки 
національної стратегії безпеки і оборони, 
в якому окремо вичленовується область 
стратегічного планування, в якому тра-
диційний процес ний підхід доповнюється 
принципом Парето, застосування якого у 
процесі стратегічного планування перед-
бачає [1; 8]: 

− аналітичне визначення конкретних 
чинників, які здійснюються на процес 
визначальний вплив, із загальної кілько-
сті чинників та детермінант, під впливом 
яких відбувається процес; 

− нехтування великою кількістю окре-
мих подій у процесі аналітичного забезпе-
чення вироблення і прийняття рішень. 

Цей принцип суттєво впливає на еволю-
цію воєнно-політичних цілей і завдань, які 
формулюються воєнно-політичною елітою 
держави, сприяючи встановленню пріори-
тетів воєнної та воєнно-технічної політики 
держави, які формуються з урахуванням 
провідних тенденцій і перспектив науко-
во-технічного і технологічного розвитку 
(науково-технічні революції) та лідерства 
у науково-технічному і технологічному 
розвитку. Ацент на зазначеному аспекті 
дає можливість забезпечити збереження 

стабільності (резистентності) системи еко-
номічних відносин на рівні держав і регі-
онів під впливом формування та розвитку 
нових тенденцій у довгостроковій пер-
спективі для забезпечення стійких і ста-
лих умов науково-технічного і технологіч-
ного розвитку. 

З токи зору методології стратегічного 
управління і стратегічного планування, 
забезпечення стабільності системи потре-
бує синхронізації кластерів [8], оскільки 
характерним для організації кластеру 
є формування утворення, в якому вну-
трішні структурні зв’язки суттєво перева-
жають зовнішні зв’язки між кластерами, 
завдяки чому кластери можуть розвива-
тись, рухаючись відносно друг друга з 
меншими зусиллями у порівнянні з зусил-
лями, необхідними для здійснення дефор-
мації (змін) самого кластеру. Однорідність 
кластеру залежить від обраного рівня 
дозволу, який становить ліміт однорідності 
та знаходиться у відповідності до сумар-
ного узагальненого параметру. Водночас 
ієрархічна структура кластеру передбачає 
необхідність виділення для опису взає-
модії кластерів груп пов’язаних змінних, 
що характеризують взаємодію кластерів з 
урахуванням чинників впливу, між якими 
існують нелінійні обмінні операції. Змінні 
параметри кластерів та істотні змінні сере-
довища (у тому числі кластерної множини) 
мають великі кількісні значення, що фак-
тично унеможливлює вирішення завдання 
у вигляді системи диференціальних рів-
нянь у частинних похідних. Хоча при-
йняття найбільш істотних змінних у спро-
щеному описанні системи дає можливість 
знаходження частинних рішень. Урахову-
ючи, що для великих кластерів йдеться, як 
правило, про матрицю 100х100 (порядок 
може бути вищім), вирішення завдання 
за допомогою імітаційного моделювання 
також виявляється надскладним, якщо 
не неможливим, оскільки побудова імі-
таційної моделі передбачає застосування 
методу перебору, за допомогою якого 
намагаються варіантами компенсувати 
недостатність інформації про об’єкт моде-
лювання як ціле. 

Вирішення цієї проблеми знаходиться 
у площині раціоналізації рівня деталізації 
системи під час математичного моделю-
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вання динаміки її поведінки [1]. Не зва-
жаючи на складність реальної системи, 
у моделі системи як правило відобража-
ється декілька рівнів ієрархічної струк-
тури, кількість яких може обмежуватись 
трьома рівнями. Метою такої редукції є 
полегшення модифікації моделі у процесі 
синтезу (у даному випадку опис взаємодії 
не торкається фізичного опису кластеру). 

Характеристики кластерів наповню-
ють матрицю їх взаємодії за максималь-
ною кількістю варіантів з метою отримання 
співпадіння результатів (наслідків) імітаці-
йної моделі з властивостями реальної сис-
теми, що моделюється. Це співпадіння роз-
глядається в якості критерію аналітичного 
рішення завдання з імітаційного моделю-
вання [3: 4]. Найбільш ефективним такий 
підхід до дослідження систем є у випадку 
наявності правил, що обмежують перебір 
варіантів, оскільки кількість варіантів для 
кластеру може характеризуватись безроз-
мірними величинами. Відповідно одним з 
головних завдань у дослідженні складних 
систем є пошук і встановлення правил, 
які обмежують перебір варіантів, що стає 
основою прийняття стратегічних рішень в 
умовах невизначеності та ризику, а також 
обмеженості ресурсів, зокрема фінансових. 

Урахування останнього потребує звер-
нення уваги на одне з головних питань 
стратегічного планування – масштаби 
фінансування (збільшення фінансування 
на науково-технічний і технологічний роз-
виток, розробку якісно нових видів ОВТ) 
та ефективність екстенсивного розвитку 
у сфері забезпечення обороноздатно-
сті держави [5]. Вирішуючи це питання, 
стратегічне планування зіштовхується 
з необхідністю вироблення нових під-
ходів і рішень до формування воєнної 
політики, політики науково-технічного і 
технологічного розвитку держави з ура-
хуванням загальних тенденцій розпо-
ділу та співвідношення сил у світі (зміни 
рівня конфліктності, співставлення воєн-
них потужностей різних держав, тенденції 
розвитку якісно нової повинно-політичної 
обстановки); воєнної потужності окремих 
держав, динаміки її змін, корельованої з 
обсягами фінансування видатків на воєнні 
потреби на локальному, регіональному та 
глобальному рівнях. 

Співвідношення воєнних витрат дер-
жави у співвідношенні з воєнними витра-
тами інших держав, блоків, коаліцій з 
урахуванням регіональної диверсифіка-
ції аналітично забезпечує інтерпретацію 
абсолютних показників воєнних витрат 
у системі національної економіки. Порів-
няння абсолютних і відносних показни-
ків воєнних витрат держави з їх часткою 
у ВВП національної та світової економіки 
дає можливість не тільки прослідкувати 
основні тенденції розвитку системи ресур-
сного забезпечення розробки та вироб-
ництва новітніх зразків озброєння та 
військової техніки (ОВТ), але й прогнозу-
вати загальні тенденції наукового і науко-
во-технологічного розвитку держави. Від-
повідно, вирішується питання визначення 
пріоритетів використання ресурсів: заку-
півля новітніх зразків ОВТ чи розвиток 
промислового виробництва у системі обо-
ронно-промислового комплексу держави. 
Визначення в якості пріоритету закупівлю 
новітніх зразків ОВТ передбачає встанов-
лення прогнозованого максимуму вико-
ристання фінансових ресурсів держави 
на середньостроковий період, можли-
востей, умов та наслідків перевищення 
встановленого максимуму у довгостроко-
вій перспективі. Очевидно, що зростання 
фінансових витрат на закупівлю новітніх 
зразків ОВТ без розвитку власної науко-
во-технологічної і промислово-виробничої 
бази, забезпечення розвитку інновацій-
них областей науки і техніки, наукоємних 
технологій тощо у довгостроковій пер-
спективі негативно відобразиться на тем-
пах соціально-економічного розвитку 
держави і національної економіки, сут-
тєво знижуючи можливості розвитку 
таких ключових областей, як інноваційні 
і наукоємні технології. Вказаний пріоритет 
залишає державу у довгостроковій пер-
спективі ефективних механізмів забезпе-
чення національної безпеки та ведення 
боротьби у геополітичному просторі, адже 
провідні тенденції розвитку форм і спосо-
бів ведення збройної боротьби, тенден-
ції та перспективи розвитку глобального 
безпекового середовища вказують на те, 
що саме наукоємні технології, система 
наукового і науково-технологічного роз-
витку, побудована на інноваційних прин-
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ципах й, у тому числі, забезпечуючи роз-
робку, виробництво та впровадження 
якісно нових і ефективних зразків ОВТ, 
у горизонтах стратегічного управління, 
прогнозування і планування набува-
ють вирішального значення з точки зору 
визначення воєнної потужності держави, 
яка орієнтується на досягнення науко-
во-технічного лідерства. 

Науково-технічне і технологічне лідер-
ство є одним з головних, якщо не визна-
чальним, пріоритетом політики провідних 
держав світу [4]. Реалізація цього пріо-
ритету має на меті отримання безумовної 
переваги над іншими державами світу у 
всіх сферах життєдіяльності суспільства. 
У сфері воєнно-технічного розвитку цей 
пріоритет також має на меті отримання 
воєнно-технічної переваги, що створює 
вирішальні умови забезпечення націо-
нальної безпеки, досягнення успіху на 
ТВД, проведення зовнішньої політики в 
інтересах держави у геополітичному про-
сторі. Досягнення науково-технічного і 
технологічного лідерства безпосередньо 
залежить від інтенсивності наукових і нау-
ково-технічних революцій, зміни парадигм 
наукового мислення, темпів наближення 
нового технологічного устрою. Це обу-
мовлює зосередження головної уваги на 
досягненні лідерства у фундаментальній, 
університетській науці, розвитку новітніх 
технологій, пошуку інноваційних шляхів 
і механізмів забезпечення політичного і 
воєнно-технічного лідерства поряд із змі-
нами основних доктринальних принципів 
застосування сили для досягнення полі-
тичних цілей. За таких умов застосування 
сили (у будь-якій формі) залежить від 
рівня розвитку фундаментальної науки 
та ступеня інтенсивності впровадження 
передових, інноваційних технологій. 
У сукупності це формує проблемну сферу 
вирішальних засобів реалізації воєнної 
політики та шляхів мінімізації загроз наці-
ональній безпеці у воєнній сфері на основі 
вироблення сучасного підходу до страте-
гічного управління та планування. 

Приймаючи до уваги актуальність воєн-
них загроз національній безпеці, а також 
ураховуючи, що оборонне планування є 
складовою частиною системи державного 
стратегічного планування, що здійсню-

ється з метою забезпечення обороноздат-
ності держави шляхом визначення пріо-
ритетів і напрямів розвитку сил оборони, 
їх спроможностей, озброєння та військо-
вої техніки, інфраструктури, підготовки 
військ (сил), а також розроблення відпо-
відних концепцій, програм і планів з ура-
хуванням реальних і потенційних загроз у 
воєнній сфері та фінансово-економічних 
можливостей держави, стратегічний підхід 
до оборонного планування потребує кон-
кретизації та деталізації у межах функціо-
нального планування розвитку озброєння 
та військової техніки в системі оборонного 
менеджменту. 

Зокрема йдеться про те, що планування 
у системі оборонного менеджменту здійс-
нює безпосередній вплив не тільки на роз-
виток структури Збройних Сил у цілому, 
але й на розвиток ОВТ зокрема [4; 5]. 
Оскільки процес планування спрямований 
на визначення і чітке формулювання кін-
цевої мети, вона обов’язково має відпові-
дати конкретній політиці, що забезпечує 
гнучкість у досягненні поставленої цілі. 
Метою стратегічного оборонного менедж-
менту є поєднання зусиль у рамках всіх 
задіяних у процесі забезпечення боєго-
товності та боєздатності ЗС суб’єктів (обо-
ронні інституції) в єдиному комплексі все-
бічного забезпечення підготовки держави 
до оборони, виконання ЗС поставлених 
завдань, підготовки техніки та озброєння. 
Водночас досягнення стратегічних цілей 
потребує раціоналізації процесу плану-
вання та розподілу державних ресурсів, 
їх ефективного використання, а також 
постійного контролю всіх етапів реалізації 
державних програм, що стосуються обо-
ронного комплексу. 

Раціоналізація процесу планування 
стосується, перш за все, процесу пла-
нування сил на основі спроможності, що 
передбачає: визначення вимог до спро-
можностей сил оборони; уточнення необ-
хідних спільних оборонних спроможнос-
тей сил оборони за імовірними сценаріями 
їх застосування, розвиток яких потребує 
планування на середньо- та довгостро-
кову перспективи і формування їх пере-
ліку; визначення недостатніх спроможно-
стей, які підлягають створенню, а також 
існуючих спроможностей, які необхідно 
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розвивати; визначення надлишкових 
спроможностей, від яких необхідно позба-
витись з метою вивільнення ресурсів [5]. 

Іншим напрямом в єдиному комплексі 
стратегічного планування є планування 
ресурсів, що передбачає: прогнозування 
вартісних показників необхідних спромож-
ностей, ресурсів та видатків на потреби 
оборони держави; визначення потреби 
для створення необхідних спроможнос-
тей; оцінювання ресурсів, які необхідні 
для забезпечення утримання наявних 
спроможностей; формування переліку 
мінімально-необхідних спроможностей 
для максимального збалансування їх вар-
тості з фінансово-економічними можли-
востями держави; визначення потреби 
в додаткових фінансових ресурсах для 
забезпечення розвитку критичних спро-
можностей; визначення альтернативних 
варіантів досягнення необхідних спро-
можностей сил оборони. 

Раціоналізація стратегічних цілей пла-
нування потребує обов’язкового вра-
хування ризиків та невизначеності, які 
впливають на програмні рішення під час 
розробки бюджету, планів закупівель, 
інших короткострокових планів, що має 
на меті досягнення високого ступеня реа-
лістичності стратегічних програм, усу-
нення дублювання планів використання 
та розподілу ресурсів, оптимізацію часо-
вих параметрів прийняття управлінських 
(перш за все, стратегічних) рішень та усу-
нення конкуруючих потреб. 

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. З появою та розвитком 
нових типів суспільств, суспільних відно-
син, гостро постає потреба у нових фор-
мах і способах збройної боротьби, засо-
бах вирішення конфліктів і досягнення 
переваг над противником у протиборстві. 
Вирішальне значення у задоволення цих 
потреб відіграє науково-технічний про-
грес, кожен з етапів якого виявляє якісно 
нові принципи розвитку форм і способів 
ведення збройної боротьби, маючи кон-
кретним результатом розвиток нових, 
синтетичних технологій. Ці технології (як і 
загальні тенденції науково-технологічного 
розвитку, які виявляються з урахуванням 
інтелектуального потенціалу та прогно-
зуванням глобального безпекового сере-

довища) фактично є основою стратегіч-
ного планування і прогнозування у сфері 
забезпечення національної безпеки і обо-
рони, а також отримання істотних переваг 
у можливому майбутньому протиборстві 
та збройній боротьбі. У межах процесу 
стратегічного планування і прогнозування 
вирішується питання про необхідність 
розвитку того чи іншого нового виду або 
зразку озброєння та військової техніки, 
його вироблення, модернізації, прийняття 
на озброєння ЗС з урахуванням повного 
виробничого циклу, сервісного обслуго-
вування, конкурентоздатності на ринку 
озброєння та військової техніки. Страте-
гічне управління, прогнозування і плану-
вання у цій сфері безпосередньо пов’язане 
з ресурсами держави в цілому та націо-
нальної економіки зокрема, які, у пере-
важній більшості випадків є обмеженими, 
а також здійснюють інколи визначальний 
вплив на темпи зростання національної 
економіки. 
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Viter D., Rudenko O. The modern of countering national security theats: issues 
of strategic management

The article examines and defines the theoretical and methodological principles and 
approaches of the modern paradigm of strategic management in the field of ensuring 
national security. Attention is focused on the need to develop new approaches and solutions 
within the framework of strategic management to the formation of military policy, the policy 
of scientific, technical and technological development of the state, taking into account the 
general trends in the distribution and balance of forces in the world, as well as the conditions 
for achieving scientific, technical and technological leadership directly depends on intensity 
of scientific and scientific-technical revolutions, changes in paradigms of scientific thinking, 
rates of approach of a new technological system. It is shown that defense planning is an 
integral part of the state strategic planning system, which is carried out with the aim of 
ensuring the defense capability of the state by determining the priorities and directions of 
the development of the defense forces, their capabilities, weapons and military equipment, 
infrastructure, training of troops (forces), as well as the development of relevant concepts , 
programs and plans taking into account real and potential threats to national security in the 
military sphere and the financial and economic capabilities of the state. It was concluded 
that within the framework of the process of strategic planning and forecasting, the issue 
of the need for the development of this or that new type or model of weapons and military 
equipment, its production, modernization, acceptance into service with the armed forces, 
taking into account the full production cycle, service maintenance, competitiveness on arms 
and military equipment market. Strategic management, forecasting and planning in this 
area is directly related to the resources of the state in general and the national economy in 
particular, which, in the vast majority of cases, are limited, and sometimes have a decisive 
influence on the growth rates of the national economy. 

Key words: public administration, threats, national security, paradigm, strategic 
management, strategic planning.
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ОБМЕЖЕННЯ ЗАСОБІВ ТА МЕТОДІВ ВЕДЕННЯ ВІЙНИ 
В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Порушення норм міжнародного гуманітарного права Російською федерацією, засто-
сування заборонених засобів та методів ведення війни в ході агресії проти нашої країни 
призвело до гуманітарної катастрофи. Світове співтовариство виявилося неспроможним 
забезпечити додержання основних принципів міжнародного права та зупинити агресію 
, яка ведеться варварськими методами та засобами не зважаючи на те, що Росія ратифі-
кувала Женевські конвенції про захист жертв війни та взяла на себе передбачені ними 
зобов’язання. Подібні ситуації мають місце і в інших регіонах Земної кулі, де точаться 
збройні конфлікти. Порушення законів та звичаєв війни руйнують міжнародний пра-
вопорядок та світову систему захисту прав людини. В цих реаліях актуалізується інте-
рес до регулювання обмеження методів та засобів ведення воєнних дій, як єдиного 
засобу полегшення страждань жертв збройних конфліктів та гарантій забезпечення 
прав людини. В статті досліджується генеза міжнародно- правового регулювання обме-
жень засобів та методів ведення війни по мірі розвитку зброї та інших засобів та мето-
дів ведення бойових дій, наголошується на виокремлені інституту обмежень засобів та 
методів ведення бойових дій в системі міжнародного гуманітарного права та обґрунто-
вується необхідність кодифікації відповідних правових норм. Стаття не претендує на 
остаточне висвітлення проблеми тим більш, що людство вступило в епоху четвертого 
покоління війн гібридних, або кібервійн, які явили світу особливо небезпечні засоби та 
методи їх ведення, зокрема автономними системами озброєнь. Гуманітарне право має 
діяти на випередження у врегулюванні обмежень засобів та методів ведення бойових 
дій керуючись принципами попередження та перестороги.

Ключові слова: засоби та методи ведення війни, міжнародне гуманітарне право, 
принципи міжнародного гуманітарного права, автономні системи озброєнь, нові системи 
озброєнь, кодифікація норм міжнародного права, кібервійна.

Постановка проблеми. Порушення 
норм міжнародного гуманітарного права 
Російською федерацією призвело до гума-
нітарної катастрофи. Світове співтова-
риство виявилося неспроможним забез-
печити додержання основних принципів 
міжнародного права та зупинити війну, яка 
ведеться варварськими методами та засо-
бами не зважаючи на те, що Росія рати-
фікувала Женевські конвенції про захист 

жертв війни та взяла на себе передбачені 
ними зобов’язання. Подібні ситуації мають 
місце і в інших регіонах Земної кулі, де 
точаться збройні конфлікти. Порушення 
законів та звичаїв війни руйнують міжна-
родний правопорядок та світову систему 
захисту прав людини. В цих реаліях акту-
алізується інтерес до регулювання обме-
ження методів та засобів ведення воєн-
них дій як засобу полегшення страждань 
жертв збройних конфліктів та гарантії 
забезпечення прав людини. 
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Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Дослідження заявленої про-
блематики здійснювали такі фахівці, як 
J. McClelland, R. Domingo, R. Coupland, 
D. Loye, M. O. Hosli Thomas Dörfler 
M.Sassoli О. О. Мережко. Їх науковий 
доробок заклав методологічну основу 
нашого дослідження. 

Основні результати дослідження. 
Наймасштабнішим та найтрагічнішим про-
явом кризового стану міжнародних відно-
син сьогодення є агресія РФ в Україні. Дії 
агресора не тільки зневажили Статут ООН 
та основні принципи міжнародного права 
але й порушили загально визнані закони 
та звичаї війни. 

R. Domingo аналізує причини нинішньої 
кризи традиційної системи міжнародного 
права та стверджує, що вона більше не здатна 
відповідати унікальності розвитку і потребам 
життя в третьому тисячолітті [1]. Ми, конста-
туючи наявні проблеми міжнародних відно-
син, наголошуємо на цінності міжнародного 
права та заперечуємо позицію згаданого 
правознавця. Насправді ми спостерігаємо 
кризу міжнародних відносин та міжнародних 
інституцій. Тільки неухильне додержання 
міжнародно-правових норм здатне сприяти 
виходу з кризи та прогресивному розвитку 
міжнародних відносин. Недодержання норм 
міжнародного права його суб’єктами не 
означає що вони недоречні та непридатні до 
використання в сучасних реаліях.

Основною проблемою сучасного світу 
є воєнні конфлікти, які сьогодні залиша-
ються повсякденним життям людства. 
Оскільки на цьому етапі розвитку люд-
ської цивілізації не виявляється можливим 
зупинити війну, доцільним є спрямування 
зусиль на мінімалізацію її наслідків. Для 
цього слід комплексно використовувати 
наявні можливості міжнародного гумані-
тарного права, головна мета якого поля-
гає в гуманізації ведення воєнних дій та 
полегшення страждань жертв війни.

 Програмою - максимум має бути 
реформа міжнародного права з метою 
посилення можливості реагування на кри-
зові ситуації та забезпечення мирного 
врегулювання спорів, зокрема шляхом 
реформування міжнародного організацій-
ного механізму забезпечення миру, клю-
човим елементом якого є Рада безпеки 

ООН. Рада Безпеки ООН є єдиним органом 
світової спільноти, який може ухвалювати 
юридично обов’язкові резолюції для під-
тримки міжнародного миру та безпеки та, 
у разі необхідності, санкціонувати засто-
сування сили. На жаль, дослідження 
відомих правознавців показало, що Рада 
безпеки ООН навряд буде реформована 
найближчим часом [2]. 

Програмою – мінімум є мінімалізація 
страждань, заподіяних жертвами війни які 
потребують захисту. Вирішити це завдання 
можливо шляхом підвищення ефективності 
врегулювання обмежень методів та засобів 
ведення воєнних дій. Особливістю міжна-
родно-правових відносин в цій царині є те, 
що за своєю сутністю вони є двоєдиними, 
як охоронними (охороні підлягають права 
людини і довкілля) так і регулюючими 
(регулюється допустимість засобів та мето-
дів ведення воєнних дій).

На сьогодні вже сформульовані та вста-
новлені низкою міжнародних конвенцій 
відповідні універсальні норми щодо при-
пустимості засобів та методів ведення 
бойових дій засновані на таких базових 
цінностях, як повага до людської гідності, 
свобода, демократія, рівність, верховен-
ство права, повага до прав людини. 

Ініціатором їх прийняття був Міжнарод-
ний Комітет Червоного Хреста, під егідою 
якого була прийнята міжнародна кон-
венція «Про поліпшення долі поранених 
на полі бою», що впровадила перші між-
народно-правові норми, метою яких був 
захист жертв війни [4]. 

Невдовзі стало зрозумілим, що недо-
статньо обмежуватися наданням медичної 
допомоги догляду та забезпечувати всім 
необхідним поранених та хворих. Слід 
запроваджувати превентивні заходи щодо 
полегшення їх долі. Зміст міжнародно- 
правових норм змінювався в міру того, 
як змінювався характер бойових дій, а 
науково- технічний прогрес сприяв появі 
нових видів озброєнь. Так, при прийнятті 
Санкт-Петербурзької декларації 1868 р. 
«Про заборону використання вибухових і 
запальних куль» обговорювалося питання 
про жорсткість нещодавно розробленого 
виду боєприпасів та про те, чи потрібно 
заборонити таку зброю з гуманітар-
них міркувань або, навпаки, зберегти її, 
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щоб отримати військову перевагу [5]. 
В подальшому оцінка засобів ведення 
війни з точки зору їх пропорційності стала 
невід’ємною умовою ефективної дії міжна-
родного гуманітарного права.

Гаазька декларація 1899 р.[6] містила 
заборону використання певних систем 
озброєння, враховуючи їх технічні харак-
теристики та вражаючі фактори. У двадця-
тому столітті відбулися значні зміни у кон-
струкції вогнепальної зброї та боєприпасів 
до неї. Як наслідок, суворим дотриманням 
положень Декларації не завжди можливо 
було досягти її мети - усунення зайвих 
травм та страждань, пов’язаних з занадто 
великими кульовими пораненнями. Тому 
заслуговує уваги твердження про те 
що, розвиток цього аспекту міжнарод-
ного гуманітарного права та підтримання 
узгодженого юридичний дискурсу вимагає 
розгляду не лише договірного права, а й 
балістики, впливу зброї на здоров’я та різ-
номанітних військових питань [7]. 

Подальший розвиток регулювання 
обмежень методів та засобів війни призвів 
до прийняття у 1907р. IV Гаазької кон-
венції про закони і звичаї війни на сухо-
долі та додатку до неї: Положення про 
закони і звичаї війни на суходолі. Ст. 22 
Додатку заборонила застосовувати зброю 
або речовини, здатні завдати зайві страж-
дання, зокрема отруту або отруєну зброю. 

Незважаючи та це в роки Першої сві-
тової війни масово використовувався 
новий вид зброї - хімічна. Наслідками 
застосування хімічної зброї стали значні 
людські втрати: було вражено 1,3 млн. 
людей, із яких майже 100 тис загинули. 
У відповідь у 1925 р. був прийнятий Про-
токол Про заборону застосування на війні 
задушливих, отруйних та інших таких 
газів і бактеріологічних засобів [8]. Про-
токол заборонив використання хімічної та 
бактеріологічної зброї але не охоплював 
виробництво, зберігання чи передачу. 

Конвенція про заборону розробки, 
виробництва та накопичення запасів бак-
теріологічної (біологічної) і токсичної зброї 
та про їх знищення 1972р. та Конвенція 
про заборону розробки, виробництва, 
накопичення, застосування хімічної зброї 
та про її знищення 1992 р. охоплюють ці 
аспекти [9,10]. Ми вважаємо що їх при-

йняття запровадило принципово новий 
підхід до обмеження використання засо-
бів ведення воєнних дій, який підводить 
на новий рівень регулювання обмеження 
засобів ведення воєнних дій. 

У 1980 р. була прийнята Конвенція про 
заборону або обмеження застосування 
конкретних видів звичайної зброї, які 
можуть вважатися такими, що завдають 
надмірних ушкоджень або мають невибір-
кову дію та три Протоколи, які додаються 
до вищевказаної Конвенції - Протокол про 
осколки, які не піддаються виявленню 
(Протокол І); Протокол про заборону або 
обмеження застосування мін, мін - пасток 
та інших пристроїв (Протокол II); Прото-
кол про заборону або обмеження засто-
сування запальної зброї (Протокол III); 
Протокол ІУ про засліплюючу лазерну 
зброю яка завершила формування обме-
жень засобів ведення війни. 

До обмежень засобів ведення воєн-
них дій слід віднести також встановлення 
режиму нерозповсюдження ядерної зброї. 
Відповідні правові зобов’язання виплива-
ють з різних галузей міжнародного права 
та не завжди регулюються в уніфікованих 
формах [11].

Всі ці декларації та конвенції стосувалися 
обмеження засобів ведення війни, щодо 
методів ведення воєнних дій, їх обмеження 
сталося під час прийняття 8 червня 1977 р. 
Додаткового протоколу І до Женевських 
конвенцій від 12 серпня 1949 р. що стосу-
ється захисту жертв міжнародних збройних 
конфліктів [12]. Мова йде навіть не про 
обмеження, а про повну заборону певних 
методів -таких як віроломство, тобто дії, 
спрямовані на те, щоб викликати довіру 
противника і примусити його повірити, 
що він має право на захист і зобов’язаний 
надати такий захист згідно з нормами між-
народного права, застосовуваного в період 
збройних конфліктів, з метою обману такої 
довіри. До віроломства також належить від-
дання наказу не залишати нікого в живих 
(ст. 37, 40 Протоколу). Разом з цим не забо-
роняється використання військових хитро-
щів з метою введення противника в оману 
(маскування, демонстративні дії, дезінфор-
мація, імітація тощо). 

Ст. 55 Протоколу ІІІ до Женевських 
конвенцій забороняє використання мето-
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дів або засобів ведення війни, що мають 
на меті завдати або, як можна очікувати, 
завдадуть довгочасну і серйозну шкоду 
природному середовищу. Протокол забо-
роняє перетворювати ліс або інші види 
рослинного покриву в об’єкт нападу із 
застосуванням запалювальної зброї, за 
виключенням випадків, коли такі природні 
об’єкти використовуються для того, щоб 
відкрити, закрити або замаскувати комба-
тантів або інші військові об’єкти, або коли 
вони самі є військовими об’єктами [14]. 

Конвенція про заборону військового 
або будь-якого іншого ворожого викори-
стання засобів впливу на довкілля шля-
хом умисного керування природними про-
цесами з метою зміни динаміки, складу 
або структури Землі, її біоти, гідросфери, 
атмосфери або космічного простору [13]. 

Таким чином в системі міжнародного 
гуманітарного права сформувався роз-
винутий інститут обмеження засобів та 
методів ведення війни, однак відповідні 
норми розпорошені по різних конвенціях 
та є недостатньо неузгодженими. Тому на 
нашу думку необхідна їх кодифікація.

 Кодифікація міжнародного права сто-
сується більш точного формулювання та 
систематизації норм міжнародного права 
щодо предметів, які вже були широко охо-
плені практикою держав, прецедентами 
та доктриною. Відповідно до пункту (1)(a) 
статті 13 Статуту Організації Об’єднаних 
Націй сприяти прогресивному розвитку 
міжнародного права та його кодифікації 
уповноважена Генеральна Асамблея ООН. 
Відділ кодифікації Управління з право-
вих питань Організації Об’єднаних Націй 
допомагає Генеральній Асамблеї у вико-
нанні вищезазначеного мандату, сприяє 
точному формулюванню та систематиза-
ції норм міжнародного права шляхом під-
готовки аналітичних досліджень у різних 
галузях міжнародного права. 

Здійснення кодифікації - одна з проблем, 
вирішення якої не є занадто складним, 
оскільки для цього створені усі необхідні 
механізми. Інша проблема полягає у тому, 
що міжнародне безпекове середовище та 
природа конфліктів швидко змінюються 
через розвиток науки і технологій. Стрімкий 
прогрес у розвитку автономної зброї, робо-
тотехніки може революціонізувати війну 

[15] та перетворити її на кібервійну, або 
«розумну» війну. Кібервійна визначається, 
як використання Інтернету і пов’язаних з 
ним технологічних та інформаційних засо-
бів однією державою з метою заподіяння 
шкоди військовій, технологічній, економіч-
ній, політичній, інформаційній безпеці та 
суверенітету іншої держави [16].

 Саме такі засоби та методи ведення 
війни характерні для воєн четвертого 
покоління. Мережа інтернет, засоби масо-
вої інформації перетворюються на засоби 
ведення війни, а методами є цілеспрямо-
вані атаки на культурно-історичні цінності 
суспільства, різке зниження рівня куль-
тури та освітнього рівня населення, мані-
пулювання в засобах масової інформації 
та в медійному просторі, спотворене вико-
ристання правових норм [17].

У війні четвертого покоління широко 
застосовуються автономні системи зброї 
зі штучним інтелектом. Такі системи зброї 
М. Сассоли пропонує визначати як такі що 
можуть вивчати або адаптувати своє функ-
ціонування у відповідь на зміну обставин у 
середовищі, в якому вони розгорнуті [19].

Автономні системи озброєнь не є суб’єк-
тами права. Безумовно, відповідальність 
за дотримання норм міжнародного гумані-
тарного права при їх застосуванні лежить 
на розробниках автономних систем озбро-
єнь та на їх операторах. Саме вони є суб’єк-
тами міжнародного гуманітарного права, 
адже найрозумніша система автономних 
озброєнь настільки «розумна», наскільки 
можливості оцінки ситуації та корегування 
подальшої поведінки закладені розробни-
ками програмного забезпечення. Вини-
кає також питання чи можливо вважати 
автономні системи озброєнь кіберзброєю. 
Ми підтримуємо розширене визначення 
кіберзброї як просунутого і складного 
програмного забезпечення, яке можливо 
використовувати для військових або роз-
відувальних цілей [20]. В цьому випадку 
цілком можливим є віднесення автоном-
них систем озброєнь до кіберзброї. 

 Міжнародне гуманітарне право має 
діяти на випередження. На основі оцінки 
загроз слід розробити механізми захи-
сту громадян - учасників бойових дій та 
цивільного населення, а також навко-
лишнього природного середовища через 
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забезпечення інформаційної безпеки, 
що передбачатиме обмеження засобів та 
методів ведення кібервійни. Як і викори-
стання всіх інших засобів ведення війни, 
використання автономних систем озбро-
єнь пов’язано з ризиками, тому щодо такої 
зброї мають бути встановлені обмеження, 
наприклад доцільно заборонити ненадійні, 
належним чином не протестовані зразки. 

Висновки. Людство з давніх давен 
намагалося виробити закони та зви-
чаї війни, які б гарантували хоча б міні-
мальний захист учасників бойових дій 
та цивільного населення. Однак тільки 
наприкінці ХІХ ст., коли науково- тех-
нічний прогрес призвів до появи зброї 
масового ураження, здатного спричиняти 
особливо важкі поранення значній кіль-
кості людей відбулося обмеження певних 
засобів та методів війни міжнародно- пра-
вовими засобами. Було прийнято низку 
конвенцій присвячених полегшенню долі 
поранених в ході бойових дій військо-
вих та цивільного населення. Посилення 
обмежень особливо небезпечних засо-
бів та методів ведення війни відбувалося 
регулярно по мірі появи нових озброєнь 
та інших засобів війни. Поступово в струк-
турі міжнародного гуманітарного права 
сформувався інститут обмеження засобів 
та методів ведення бойових дій. Велика 
кількість приписів, розпорошених по бага-
тьох джерелах диктує необхідність коди-
фікації норм міжнародного гуманітарного 
права, регулюючих обмеження засобів та 
методів ведення бойових дій. Зміст від-
повідних правових норм підлягає постій-
ної корекції в умовах війни четвертого 
покоління (кібервійни), коли застосову-
ються гібридні методи та засоби ведення 
воєнних дій, а використання кіберзброї, 
зокрема автономних систем озброєнь ство-
рює небачені раніше ризики руйнувань та 
порушення прав людини. Доцільно керу-
ватися не тільки основними принципами 
міжнародного права, а також принципами 
перестороги та попередження, зважаючи 
на непередбачуваний руйнівний ефект 
таких засобів та методів ведення війни. 
Досліджувана тематика потребує всебіч-
них досліджень, чому сприяє прогрес в 
царині розробки новітніх видів озброєнь, 
інших методів та засобів ведення бойових. 
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Violation of the norms of international humanitarian law by the Russian Federation, the 
use of prohibited means and methods of waging war in the course of aggression against 
our country led to a humanitarian disaster. The world community proved unable to ensure 
compliance with the basic principles of international law and stop the aggression, which is 
carried out by barbaric methods and means, despite the fact that Russia has ratified the 
Geneva Conventions on the Protection of War Victims and assumed the obligations stipulated 
by them. Similar situations take place in other regions of the globe where armed conflicts are 
taking place. Violations of the laws and customs of war destroy the international legal order 
and the world system of human rights protection. In these realities, the interest in regulating 
the limitation of methods and means of conducting military operations is actualized, as the 
only means of alleviating the suffering of victims of armed conflicts and guarantees of human 
rights. The article examines the genesis of international legal regulation of restrictions on 
the means and methods of waging war according to the development of weapons and 
other means and methods of waging hostilities. The article does not pretend to be the 
final solution to the problem, especially since humanity has entered the era of the fourth 
generation of hybrid wars, or cyber wars, which have revealed to the world particularly 
dangerous means and methods of conducting them, in particular autonomous weapons 
systems. Humanitarian law should act proactively in regulating the limitations of the means 
and methods of conducting hostilities, guided by the principles of warning and precaution.

Key words: means and methods of waging war, international humanitarian law, principles 
of international humanitarian law, autonomous weapons systems, new weapons systems, 
codification of norms of international law, cyber war.



2022 р., № 3

233

УДК 341.63
DOI https://doi.org/10.32840/pdu.2022.3.35

Х. Н. Бехруз 
доктор юридичних наук, професор,  

завідувач кафедри міжнародного та європейського права
Національного університету «Одеська юридична академія»

ТЛУМАЧЕННЯ НЕПРЯМОЇ ЕКСПРОПРІАЦІЇ 
В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА: 
СУДОВА ТА АРБІТРАЖНА ПРАКТИКА

Стаття присвячена розгляду тлумачення поняття непрямої експропріації, визначення 
якої залишається нечітким у міжнародному інвестиційному праві. Зазначається, що під-
ходи, що використовуються в судовій та арбітражній практиці, різняться, а арбітражні 
рішення можуть бути різними. Можливим вирішенням цієї проблеми, на думку автора, є 
переформулювання положень інвестиційних договорів з більш точними деталями щодо 
визначення непрямої експропріації, зокрема, запровадження критерію державного при-
власнення разом із критерієм шкідливого впливу. 

Підкреслюється, що іноземні приватні інвестори, які володіють інвестиціями на тери-
торії іншої держави, наразі захищені широким спектром інвестиційних договорів, які 
гарантують їхні права, включаючи право на компенсацію у випадку прямої чи непря-
мої експропріації. У той же час держава може ухвалювати нормативні акти в інтересах 
суспільства, які завдають шкоди економічним інтересам інвесторів на її території. Це 
означає, що заходи в інтересах суспільства, які завдають шкоди іноземним інвестиціям, 
можуть тягнути за собою відповідальність приймаючої держави за міжнародним правом. 
Як показує практика, інвестиційні договори навіть надають іноземним інвесторам мож-
ливість оскаржувати легітимність заходів, вжитих урядами в таких чутливих сферах, як 
охорона здоров’я, права людини та захист навколишнього середовища. 

Робиться висновок, що державний захід непрямою експропріацією, має бути про-
цесом, який враховує приватні права іноземних інвесторів, а також суверенні права 
приймаючої держави. Інвестор має право на захист своїх активів, але держава повинна 
зберігати здатність захищати суспільні інтереси, гарантом яких вона є, на своїй тери-
торії. Міжнародне інвестиційне право тлумачилося через низку спорів на користь прав 
приватних інвесторів, а не на користь регуляторного розсуду приймаючих держав. 
Однак з розвитком галузі стає все більш очевидним, що законодавство потребує від-
новлення балансу, і тепер воно повинно враховувати міркування суспільних інтересів 
приймаючої держави, а також економічні інтереси інвесторів.

Ключові слова: непряма експропріація, вилучення майна, захист прав іноземного 
інвестора, інвестиційні спори.

Концепція експропріації завжди була 
оточена суперечками, що тягнуться ще з 
часів її зародження в міжнародному праві. 
Експропріація являє собою як найбільш 
серйозне порушення прав приватної 
власності, так і явну реалізацію держав-
ного суверенітету. У міжнародному інвес-
тиційному праві вона визначається як 
формальне вилучення прав власності на 
користь держави або приватних осіб, при-
значених державою. Це визначення охо-
плює пряму або формальну експропріа-
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цію, яка вже давно визнана і регулюється 
національним законодавством. Однак 
міжнародні інвестиційні договори також 
визнають, що якщо держава діє у спосіб, 
який завдає шкоди іноземним приватним 
інвестиціям, це також може бути квалі-
фіковано як експропріація, навіть якщо 
інвестор формально зберігає свої права 
власності на інвестиції. Це називається 
непрямою експропріацією, або «заходом, 
рівнозначним експропріації». 

Таким чином, існує два типи «експропрі-
ації». Перший передбачає пряму експро-
пріацію і, зазвичай, формалізується в указі 
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або законі про експропріацію. Експропріа-
ція такого типу здійснюється проти однієї 
або декількох інвестицій. Експропріація, 
або націоналізація, також може бути спря-
мована проти кількох інвестицій в одному 
економічному секторі. Другий вид експро-
пріації – непряма експропріація. Цей тип 
експропріації може бути наслідком захо-
дів, які держава вживає для регулювання 
економічної діяльності на своїй території, 
навіть якщо таке регулювання не спрямо-
ване безпосередньо на інвестиції. У цьому 
випадку юридичне право власності на 
інвестиції не порушується. 

Після низки суперечок у минулому 
(обговорення яких виходить за рамки цієї 
роботи), умови, за яких держава може 
законно експропріювати власність при-
ватного іноземного інвестора, тепер коди-
фіковані в загальних рисах у міжнародних 
інвестиційних угодах. Відповідно до міжна-
родних інвестиційних договорів, держава 
має суверенне право експропріювати при-
ватні іноземні інвестиції, розташовані на її 
території, за умови дотримання наступних 
трьох умов: експропріація здійснюється в 
суспільних інтересах, цей захід не є дис-
кримінаційним і інвестор отримує компен-
сацію за понесені збитки. 

Хоча існує широкий консенсус щодо 
визначення прямої експропріації, визна-
чення непрямої експропріації залишається 
набагато більш проблематичним. Найваж-
ливішим питанням є визначення чітких 
умов, за яких заходи держави можуть 
розглядатися як непряма експропріація і, 
як такі, вимагати від держави компенсації 
інвестору за завдані збитки. Іншими сло-
вами, за яких умов заходи держави можуть 
вважатися рівнозначними експропріації? 
Дійсно, деякі арбітражні суди визнають, 
що не всі державні нормативні акти, які 
завдають шкоди інвестиційній діяльності, 
є непрямою експропріацією, а отже, не всі 
дії такого характеру дають потерпілій сто-
роні право вимагати компенсації.

В той же час, найбільш поширені фор-
мулювання щодо визначення непрямої 
експропріації були визначені арбітражем 
у справах Tecmed v. Mexico [1] та Santa 
Elena v. Costa Rica [2]. 

Так, у справі Tecmed v. Mexico арбіт-
ражним судом було висловлено позицію 

щодо вимог наявності публічної мети, а 
саме, що держави повинні діяти розумно 
по відношенню до своїх цілей та має існу-
вати розумний зв’язок пропорційності між 
податками або зборами, що накладаються 
на іноземного інвестора, і метою, яку 
намагаються досягти за допомогою будь-
якого експропріаційного заходу.

Трибунал у справі Santa Elena v. Costa 
Rica, вирішуючи, чи може екологічна мета 
вплинути на експропріаційний характер 
заходу, постановив, що він є експропрі-
аційним: «Експропріаційні екологічні 
заходи – незалежно від того, наскільки 
вони є виправданими і корисними для 
суспільства в цілому – в цьому відношенні 
подібні до будь-яких інших експропріацій-
них заходів, які держава може вжити для 
реалізації своєї політики. Якщо власність 
експропріюється, навіть в екологічних 
цілях, як внутрішніх, так і міжнародних, 
зобов’язання держави виплатити компен-
сацію залишається» [2].

Іноземні приватні інвестори, які воло-
діють інвестиціями на території іншої дер-
жави, наразі захищені широким спектром 
інвестиційних договорів, які гарантують 
їхні права, включаючи право на компен-
сацію у випадку прямої чи непрямої екс-
пропріації. У той же час держава може 
ухвалювати нормативні акти в інтересах 
суспільства, які завдають шкоди еконо-
мічним інтересам інвесторів на її тери-
торії. Це означає, що заходи в інтересах 
суспільства, які завдають шкоди інозем-
ним інвестиціям, можуть тягнути за собою 
відповідальність приймаючої держави за 
міжнародним правом. Як показує прак-
тика, інвестиційні договори навіть нада-
ють іноземним інвесторам можливість 
оскаржувати легітимність заходів, вжитих 
урядами в таких чутливих сферах, як охо-
рона здоров’я, права людини та захист 
навколишнього середовища. 

У зв’язку з цим важливо зазначити, що 
кожна держава в принципі має право на 
експропріацію. Це міжнародно визнане 
суверенне право. Таким чином, інвести-
ційні договори не перешкоджають дер-
жавам вживати заходів з експропріації. 
Єдині обмеження, які застосовуються, 
полягають у тому, що будь-який захід з 
експропріації не повинен бути дискри-
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мінаційним за своєю природою, повинен 
здійснюватися в суспільних інтересах, а 
інвестор повинен отримати компенсацію 
за понесені збитки.

Хоча договірні положення, як пра-
вило, прямо не вказують на фактори, що 
мають відношення до визначення того, 
чи є захід приймаючої держави непрямою 
експропріацією, вони неявно вказують 
на те, які фактори не свідчать про те, що 
непряма експропріація дійсно мала місце. 
В інвестиційних договорах, зазвичай, 
зазначається, що державам-учасницям 
не дозволяється вживати заходів непря-
мої експропріації, «якщо», «за винят-
ком випадків» або «за умови», що вжиті 
заходи відповідають усім трьом наступним 
критеріям законності: заходи вживаються 
в суспільних інтересах, заходи не є дис-
кримінаційними за своїм характером, і 
інвестору компенсується завдана шкода. 
Ці три фактори визначають, чи є експро-
пріація законною, а не те, чи відбулася 
вона насправді. Отже, арбітражні суди 
повинні спочатку оцінити, чи є цей захід 
непрямою експропріацією, а потім, якщо 
так, – чи було вжито його законно [3]. 

Це означає, що критерії, які вико-
ристовуються для визначення того, чи є 
той чи інший захід непрямою експропріа-
цією, слід шукати за межами цих критеріїв 
законності. Ці два набори критеріїв тлу-
мачяться як взаємовиключні. Наприклад, 
коли суд повинен вирішити, чи мала місце 
непряма експропріація, «не можна ствер-
джувати, що оскільки має місце дискри-
мінація, то має місце і експропріація» [4]. 
Справедливим є і зворотне твердження. 
Це ж зауваження стосується і державних 
нормативно-правових актів, прийнятих в 
інтересах суспільства. Ця відмінність між 
критеріями визначення того, чи мала місце 
експропріація, і критеріями визначення 
того, чи була вона законною, піджив-
лює суперечки навколо концепції непря-
мої експропріації. Дехто вважає, що саме 
тому, що захід вживається в суспільних 
інтересах (критерій законності), цей захід 
не може бути визначений як непряма екс-
пропріація. 

У зв’язку з тим, що договірні положення 
про експропріацію, схоже, виключають 
критерій законності з початкового процесу 

визначення того, чи мала місце непряма 
експропріація, деякі держави вирішили 
включити нові положення до своїх нещо-
давно укладених договорів.

У деяких статтях прямо вказується, що 
державний захід може вважатися непря-
мою експропріацією або «рівнозначним 
експропріації» через його наслідки або 
характеристики. Наприклад, у догово-
рах можуть використовуватися форму-
лювання, що стосуються «експропріації 
або націоналізації, або будь-якого іншого 
еквівалентного заходу, що має ефект, 
подібний до позбавлення власності», або 
«експропріації, націоналізації або іншого 
заходу, що має подібний ефект». Дого-
вори можуть також стосуватися заходів, 
що «мають такий самий характер або 
такий самий ефект», або «мають подібний 
ефект». Ці положення є більш чіткими, ніж 
ті, що просто згадують терміни «непряма 
експропріація» або «заходи, що прирів-
нюються до експропріації». Це чітка вка-
зівка, покликана допомогти арбітражним 
судам у їх тлумаченні [5]. 

Крім того, невелика кількість інвести-
ційних договорів згадує «обмежувальні» 
заходи або заходи, які «повністю або част-
ково позбавляють» інвестора його прав. 
Статті такого типу, здається, припуска-
ють, що непряма експропріація може мати 
місце навіть тоді, коли завдані збитки не є 
значними або серйозними.

Незважаючи на ці тонкі відмінності в 
положеннях договорів про експропріацію, 
як пояснив арбітражний суд у справі LG&E 
v. Argentina, загальним фактом залиша-
ється те, що «як правило, двосторонні 
договори не визначають, що є експропріа-
цією – вони лише містять пряме посилання 
на «експропріацію» і додають формулю-
вання «будь-яка інша дія, що має еквіва-
лентні наслідки» і не встановлюють, які 
заходи, дії або поведінка є актами, «рів-
нозначними експропріації» [6].

Варто також зазначити, що замість кри-
терію шкідливого впливу заходів держави 
на інвестиції деякі арбітражні суди засто-
совують критерій легітимної мети, якій 
покликані слугувати ці заходи. Цей кри-
терій має різні застосування, але спіль-
ним для них є твердження того, що певні 
законні заходи приймаючої держави з 
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певними характеристиками не можуть 
розглядатися як непряма експропріація, 
навіть якщо вони завдають серйозної та 
незворотної шкоди інвестиціям. Ці спе-
цифічні правила, зазвичай, називають 
«поліцейськими заходами» або «закон-
ними державними правилами». Вони не 
підлягають компенсації. 

Також стверджується, що хоча ці види 
законних заходів можуть опосередковано 
експропріювати майно інвестора, вони не 
дають інвестору права на повну компенса-
цію. Таким чином, інвестор може не мати 
права на повну компенсацію за ринко-
вою вартістю майна через переважаючий 
інтерес, який зумовив необхідність знеці-
нення активу. Основним обґрунтуванням 
такого балансування розміру компенсації 
є те, що це робить регулювання суспіль-
них інтересів фінансово стійким для дер-
жави, водночас не перешкоджаючи при-
ватній ініціативі. 

Однією з перших справ, в якій було 
проведено розмежування між заходами 
поліцейської влади, що не підлягають 
компенсації, та непрямою експропріацією, 
було рішення у справі Too v. USA, в якому 
арбітражний суд вказав, що держава не 
несе відповідальності за втрату власності 
або за інші економічні збитки, спричинені 
добросовісним загальним оподаткуванням 
або будь-якими іншими діями, які зазви-
чай вважаються поліцейськими повнова-
женнями держави, за умови, що вони не 
є дискримінаційними і не спрямовані на 
те, щоб змусити іноземця відмовитися від 
власності на користь держави або продати 
її за невигідною ціною [7].

Арбітражний суд також визнав це в 
рішенні у справі Saluka v. Czech Republic 
[8], зазначивши, що у міжнародному праві 
встановлено, що держави не зобов’язані 
виплачувати компенсацію іноземному 
інвестору, якщо в рамках звичайного 
здійснення своїх регуляторних повнова-
жень вони приймають недискримінацій-
ним чином добросовісні нормативні акти, 
спрямовані на загальний добробут. 

У рішенні у справі Suez InterAgua v. 
Argentina [9] арбітражний суд постановив, 
що при оцінці позову про експропріацію 
важливо визнати законне право держави 
регулювати та здійснювати свою поліцей-

ську владу в інтересах суспільного добро-
буту і не плутати заходи такого характеру 
з експропріацією.

Тут можна зазначити, що критерії, які 
використовуються судами для визначення 
законності каліфорнійського регулю-
вання, дуже схожі на умови, що визна-
чають законність непрямої експропріації: 
недискримінаційні дії в інтересах суспіль-
ства (на додаток до дотримання належної 
правової процедури).

Кілька арбітражних рішень визнали 
існування принципу розмежування між 
непрямою експропріацією та некомпен-
сованим поліцейським заходом. Але хоча 
формулювання принципу є простим, його 
реалізація є проблематичною. Окрім пер-
ших двох випадків, наведених вище, лише 
деякі суди повністю відкидають критерій 
несприятливого впливу на інвестора на 
користь законного суспільного інтересу, 
якому покликаний слугувати цей захід. 
Іншими словами, хоча деякі заходи визна-
ються законними заходами поліцейської 
влади, арбітражні суди все ж таки переві-
ряють, чи не завдали вони значної шкоди 
інвестиціям, перш ніж ухвалити рішення 
за або проти непрямої експропріації. 
Так, повторно згадаємо справу Tecmed v. 
Mexico, в якій арбітражний суд, визнавши 
правомірним, що держава при здійсненні 
своїх поліцейських повноважень може 
завдати економічної шкоди без надання 
права іноземному інвестору будь-якої ком-
пенсації, все ж зазначив, що регуляторні 
дії та заходи не будуть спочатку виклю-
чені з визначення експропріаційних актів. 
Це означає, що, оскільки деякі арбітражні 
суди тлумачать і застосовують інвести-
ційні угоди, «поліцейські заходи» є такими 
ж державними заходами, як і будь-які інші 
державні заходи, і, отже, можуть призве-
сти до непрямої експропріації, якщо їхній 
шкідливий вплив є значним.

Дійсно, складність застосування прин-
ципу розмежування між заходами полі-
цейської влади та заходами непрямої екс-
пропріації пов’язана насамперед з тим, що 
заходи поліцейської влади складно іден-
тифікувати. Простіше кажучи, поліцей-
ські заходи – це всі заходи, необхідні для 
ефективного функціонування держави. 
Однак у міжнародному звичаєвому праві 
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немає точного визначення цієї функціо-
нальної концепції. Як зазначив трибунал 
у справі Saluka v. Czech Republic, незва-
жаючи на підтримку цього принципу, між-
народне право ще не визначило всебічно 
і остаточно, які саме положення вважа-
ються «дозволеними» і «загальноприйня-
тими» як такі, що належать до поліцей-
ських або регуляторних повноважень 
держав і, таким чином, не підлягають ком-
пенсації» [9]. Дійсно, поліцейські заходи 
можуть бути переплутані з усіма легіти-
мними публічними положеннями, прийня-
тими державою, оскільки всі вони апрі-
орі призначені для служіння більш-менш 
важливим державним інтересам. Таким 
чином, не існує точного та одностайного 
переліку законних інтересів, характер-
них для поняття «поліцейський захід», 
навіть якщо існує консенсус щодо пев-
них цінностей. До них відносяться ті, що 
є предметом захисту відповідно до міжна-
родного права, або ті, що підпадають під 
регуляторні функції держави. Це стосу-
ється питань державної політики, саніта-
рії, оподаткування та грошово-кредитної 
політики, захисту навколишнього середо-
вища та трудових прав. Крім того, важко 
перевірити, що державний захід, який має 
суттєву мету в суспільних інтересах, був 
прийнятий і впроваджений відповідно до 
належної правової процедури, на недис-
кримінаційній та обґрунтованій основі. Ці 
терміни стосуються стандартів поведінки, 
які судам важко оцінити на практиці. Тим 
не менш, держава, застосовуючи поліцей-
ські заходи, повинна діяти з максималь-
ною неупередженістю та об’єктивністю в 
досягненні заявленої мети, що відповідає 
суспільним інтересам. Таким чином, пев-
ною мірою неминучим є те, що при досяг-
ненні цілей суспільного інтересу може 
виникнути певний негативний вплив на 
іноземні приватні інвестиції.

Визначення непрямої експропріації 
залишається нечітким у міжнародному 
інвестиційному праві. Підходи різняться, а 
арбітражні рішення можуть бути різними. 
Таким чином, існує проблема послідовно-
сті, визначеності та передбачуваності. 

Для вирішення цієї проблеми є кілька 
можливих рішень через переформулю-
вання положень інвестиційних договорів 

та через їхнє тлумачення арбітражними 
судами. Що стосується договірних поло-
жень, то було б доцільно, щоб держави, 
які підписали інвестиційні договори, вста-
новили за домовленістю більш точні деталі 
щодо визначення непрямої експропріації, 
особливо коли йдеться про законні норми 
загального застосування. Адже саме тому, 
що визначення непрямої експропріації не 
є чітко встановленим, можливі такі різні 
тлумачення. Безумовно, нелегко знайти 
фіксоване визначення цього поняття, 
потенційне застосування якого є безмеж-
ним. Однак, можна переглянути поло-
ження, які визначають роль і місце кри-
терію шкідливого впливу, а також роль 
і місце інших критеріїв. Держави можуть 
також передбачити запровадження кри-
терію державного привласнення разом із 
критерієм шкідливого впливу. Незалежно 
від того, чи наважаться держави розро-
бити критерії кваліфікації або створити 
винятки, нові положення повинні бути 
більш чіткими та ефективними, ніж ті, що 
містяться в деяких нещодавно укладених 
договорах. 

Зрештою, оцінка того, чи є державний 
захід непрямою експропріацією, має бути 
процесом, який враховує приватні права 
іноземних інвесторів, а також суверенні 
права приймаючої держави. Інвестор має 
право на захист своїх активів, але дер-
жава повинна зберігати здатність захи-
щати суспільні інтереси, гарантом яких 
вона є, на своїй території. Універсальної 
панацеї, ймовірно, не існує, але можна 
рухатися до кращого балансу між цими 
інтересами. Міжнародне інвестиційне 
право тлумачилося через низку спорів на 
користь прав приватних інвесторів, а не на 
користь регуляторного розсуду приймаю-
чих держав. Однак з розвитком галузі стає 
все більш очевидним, що законодавство 
потребує відновлення балансу, і тепер 
воно повинно враховувати міркування 
суспільних інтересів приймаючої держави, 
а також економічні інтереси інвесторів.
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Behruz H. Interpretation of indirect expropriation in the context of protecting 
the rights of a foreign investor: court and arbitration practice

The article is devoted to the consideration of the interpretation of the concept of indirect 
expropriation, the definition of which remains unclear in international investment law. It is 
noted that the approaches used in judicial and arbitral practice differ, and arbitral decisions 
may differ. A possible solution to this problem, according to the author, is the reformulation 
of the provisions of investment agreements with more precise details regarding the definition 
of indirect expropriation, in particular, the introduction of the criterion of state appropriation 
together with the criterion of harmful influence.

It is emphasized that foreign private investors who own investments in the territory 
of another state are currently protected by a wide range of investment treaties that 
guarantee their rights, including the right to compensation in the event of direct or indirect 
expropriation. At the same time, the state can adopt normative acts in the public interest 
that harm the economic interests of investors on its territory. This means that measures in 
the public interest that harm foreign investment may entail the responsibility of the host 
state under international law. As practice shows, investment treaties even allow foreign 
investors to challenge the legitimacy of measures taken by governments in such sensitive 
areas as health care, human rights and environmental protection.

It is concluded that the state measure of indirect expropriation should be a process that 
takes into account the private rights of foreign investors, as well as the sovereign rights of 
the host state. The investor has the right to protect his assets, but the state must retain the 
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ability to protect the public interests of which it is the guarantor on its territory. International 
investment law has been interpreted through a series of disputes in favor of the rights of 
private investors rather than in favor of the regulatory discretion of host states. However, 
with the development of the industry, it is becoming increasingly obvious that legislation 
needs to be rebalanced and must now take into account considerations of the public interest 
of the host state as well as the economic interests of investors.

Key words: indirect expropriation, seizure of property, protection of foreign investor’s 
rights, investment disputes.




