
 

 

 

 

EVROPSKÝ POLITICKÝ  

A PRÁVNÍ DISKURZ 

Svazek 6  

3. vydání 

2019 

 

 

 

EUROPEAN POLITICAL  

AND LAW DISCOURSE 

 

Volume 6  

Issue 3 

2019 

 



Přístup redakce 
Evropský politický a právní diskurz – mezinárodní časopis věnovaný mezinárodnímu právu, vnitřním právním 

předpisům evropských zemí, politologie, mezinárodním vztahům. Pro publikaci v časopisu přijímají se vysoce kvalitní 
články, což představují důležité inovativní, teoretické, koncepční, metodické a empirické příspěvky v příslušných 
oborech vědy. 

V časopisu se uplatn´uje systém anonymního recenzování pro ověření kvality vědeckých článků. 
Evropský politický a právní diskurz má velký zájem zejména o interdisciplinární výzkumy v oblasti politologie 

a právní vědy, jsou to srovnávací analýzy nebo prozkoumání jednotlivých jevů. Zároveň vítáme jakékolív výzkumy 
týkající se politických a právních problémů různých národních a mezinárodních institucí. Evropský politický a právní 
diskurz přijímá k publikaci jenom původní materiály a nebere v úvahu možnost zveřejňovat dříve tištěné članky. 

 
Redakční kolégie: 

 
Boris Babin, doktor práva, Mezinárodná humanitární 

Univerzita (Ukrajina) 
Olena Grynenko, doktor práva, Instituce mezinárodních 

vztahů při Kyjevské Národní univerzitě Tarase Ševčenka 
(Ukrajina) 

Borys Kormich, doctor prava, professor, Národní univerzita 
«Odeská právnická akademie» (Ukrajina) 

Volodymyr Kuzmenko, doktor práva, profesor, Nacionalní 
Universita státní daňové služby (Ukrajina) 

Tamara Latkovska, doktor práva, profesor, Národní 
univerzita «Odeská právnická Academie» (Ukrajina) 

Volodymyr Lysyk, Ph.D, docent, Lvovská národní Frankova 
univerzita (Ukrajina) 

Bertrand Matieu, doktor práva, profesor Univerzity Pantheon 
Sorbonne Paris-I, Prezident Francouzské asociace ústavního 
práva, člen Vyšší Rady spravedlnosti (Francie) 

Olexandr Merezhko, doktor práva, profesor, Krakowská 
Akademia jm. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Polsko)  

Özgür Oguz, PhD v právu, docent Univerzita Anadolu 
(Turecko) 

Anna Pišč, dr hab, profesorkyně, Katedra veřejného 
obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita v Bialostoku 
(Polsko)  

Petra Joanna Pipková, PhD., JUDr., Centrum právní 
komparatistiky, Právnická fakulta, Univerzita Karlova (Česká 
republika)  

Andreas Pottakis, Právní zástupce (doktorský titul, 
Oxfordská univerzita), člen Vědecké rady ECCLE, zástupce 
ředitele Akademie evropského veřejného práva (Řecko) 

Julian Roberts, doktor práva, profesor, Oxfordská univerzita 
(Velké Británie) 

Sergey Sayapin, doktor práva, KIMEP univerzita, Almaty, 
(Kazachstán) 

Ksenija Smirnova, doctor právnických věd, profesorkyně, 
Kyjivská Nacionální univerzita jm. Tarase Ševčenko (Ukrajina) 

Leonid Tymčenko, doktor práva, profesor, Výzkumný ústav 
fiskální politiky, Univerzita státní fiskální služby Ukrajiny 
(Ukrajina) 

 
Dariuš Gura-Šopiński, dr hab, profesor Univerzita kardinála 

Stefana Wyszyńského ve Waršavě (Polsko)  
Pavol Hrivik, PhD v oboru evropských a globálních studií, 

Trenčínska univerzita Alexandra Dubčeka (Slovensko) 

Galina Kuz, doktor politických věd, profesor, Kharkivská 
Národní pedagogická univerzita G.S. Skovorody (Ukrajina) 

Tetiana Krasnopolska, Ph.D, docent, Národní univerzita 
«Odeská právnická Academie» (Ukrajina) 

Daniela La Foresta, profesorkyně, Univerzita jm. Federico II 
ve m. Napoli (Itálie)  

Mykola Lazarovych, doktor politických věd, profesor, 
Ternopilská Národní ekonomická universita (Ukrajina) 

Arkadiuš Modřejewski, dr hab, profesor profesor katedy věd 
polіtických, Gdan´ská Univerzita (Polsko)  

Tetiana Nagorniak, doktor politických věd, profesor, 
Doněcká Národní univerzita jm. Vasylia Stusa (Ukrajina) 

Marina Nakchum, PhD v oboru antropologie, Londýnská 
ekonomická škola (Velké Británie) 

Mykola Poliovyy, doktor politických věd, profesor, Doněcká 
Národní univerzita jm. Vasylia Stusa (Ukrajina) 

Marek Rewizorski, dr hab, Gdan´ská Univerzita (Polsko)  
Eugene Tsokur, doktor politických věd, profesor, 

Zaporožská Národní univerzita (Ukrajina) 
 
Olena Ivanova, PhD. v oboru sociálních komunikaci, 

profesorkyně, Odeská Národní univerzita jm. I.I. Mečnikova 
(Ukrajina)  

Tatiana Kuzněcova, PhD. v oboru sociálních komunikaci, 
profesorkyně, Národní univerzita «Odeská právnická akademie» 
(Ukrajina) 

 
Tetiana Kamenská, Doktorkyně společenských věd, 

profesorkyně, Odeská Národní univerzita jm. I.I. Mečnikova 
(Ukrajina) 

Natalie Kovalisko, Doktorkyně společenských věd, 
profesorkyně, Lvivská Národní univerzita jm. Ivana Franko 
(Ukrajina) 

Olena Lisejenko, Doktorkyně společenských věd, 
profesorkyně, Jižně-ukrajinská Národní pedagogická univerzita 
jm. K.D. Ušinského (Ukrajina) 

Vitalij Oniščuk, Doktor společenských věd, profesor, Odeská 
Národní univerzita jm. I.I. Mečnikova (Ukrajina) 

Valentyna Podšyvalkina, Doktorkyně společenských věd, 
profesorkyně, Odeská Národní univerzita jm. I.I. Mečnikova 
(Ukrajina) 

 
 

 
Administrativní redaktory: 

Dilara Gadzhyieva, PhD v politických věd (Ukrajina) 
Marina Kalashlinska, PhD v politických věd (Ukrajina) 
Ilona Mishchenko, PhD in civil law and civil process, National University “Odessa Law Academy” (Ukraine) 
Alina Polukhina, PhD v politických věd, Národní univerzita «Odeská právnická Academie» (Ukrajina) 
Jana Chernopischuk, PhD v oboru ústavního a městského práva (Ukrajina) 
 



Editorial Policy 

The European Political and Law Discourse – international Journal of International Law, domestic Law 
of European countries, Political Science, Social Communications, International Relations, Sociology is a peer 
reviewed journal with blind referee system, which aims at publishing high quality articles that may bring innovative 
and significant theoretical, conceptual, methodological and empirical contributions to the fields. 

The European Political and Law Discourse has a particular interest in interdisciplinary approaches to law, political 
science, social communications and sociology, whether through comparative or single case-study analysis, but by no means 
restricts its interests to these spaces, welcoming any relevant contribution from and about different parts of the World. 

The European Political and Law Discourse accepts original articles which are not under consideration elsewhere 
at the time of submission. 

 

Editorial Committee: 

Borys Babin, Doctor of Laws, International Humanitarian 
University (Ukraine) 

Olena Grynenko, Doctor of Laws, Institute of International 
Relations, Kyiv National Taras Shevchenko University 
(Ukraine) 

Borys Kormych, Doctor of Laws, Professor, National 
University “Odessa Law Academy” (Ukraine) 

Volodimir Kuzmenko, Doctor of Laws, Professor, National 
University of State Tax Service (Ukraine) 

Tamara Latkovska, Doctor of Laws, Professor, National 
University “Odessa Law Academy” (Ukraine) 

Volodymyr Lysyk, PhD in Law, associate professor, 
Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine) 

Bertrand Mathieu, Doctor of Laws, Professor at the 
Université Panthéon, Sorbonne, Paris I, President of the French 
Association of Constitutional Law, member of the High 
Council for the Judiciary of France (France) 

Oleksandr Merezhko, Doctor of Laws, Professor, Andrzej 
Frycz Modrzewski Cracow Academy (Poland) 

Anna Piszcz, dr hab, Professor UwB, Faculty of Law, 
University of Bialystok (Poland) 

Özgür Oguz, PhD in Law, Ass.Prof, Anadolu University 
(Turkey) 

Petra Joanna Pipková, PhD, JUDr, Charles University 
Prague (Czech Republic) 

Andreas Pottakis, Attorney at Law (D.Phil, Oxon), Member 
of Scientific Council at ECCLE, Deputy Director at Academy 
of European Public Law (Greece) 

Julian Roberts, Doctor of Laws, Professor of Criminology, 
University of Oxford, a member of the Sentencing Council 
of England and Wales (Great Britain) 

Sergey Sayapin, Doctor of Laws, Assistant Professor,  
School of Law, KIMEP University Almaty (Kazakhstan) 

Kseniia Smirnova, Doctor of Laws, Professor,  
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine) 

Leonid Tymchenko, Major Research Fellow, Research 
Institute of Fiscal Policy, University of State Fiscal Service 
of Ukraine (Ukraine) 

 
 

Dariusz Góra-Szopiński, dr hab, Professor UKSW, 
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland) 

Pavol Hrivík, PhD in European and Global Studies, 
Alexander Dubcek Trencin University (Slovakia) 

Galina Kuts, D.Sc. in Political Science, Professor, 
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (Ukraine)

Tetyana Krasnopolska, PhD in Political Science, National 
University “Odessa Law Academy” (Ukraine) 

Daniela La Foresta, Professor, Naples Federico II University 
(Italy) 

Mykola Lazarovych, D.Sc. in Political Science, Professor, 
Ternopil National Economic University (Ukraine) 

Arkadiusz Modrzejewski, dr hab, Professor UG, professor 
at the Department of Political Science, University of Gdansk 
(Poland) 

Tetyana Nagornyak, D.Sc. in Political Science, Professor, 
Vasyl' Stus Donetsk National University (Ukraine) 

Marina Nahum, PhD in Anthropology, London School 
of Economics (Great Britain) 

Mykola Polovyi, D.Sc. in Political Science, Professor,  
Vasyl' Stus Donetsk National University (Ukraine) 

Marek Rewizorski, dr hab, University of Gdansk (Poland) 
Evgen Tsokur, D.Sc. in Political Science, Professor, 

Zaporozhye National University (Ukraine) 
 
Olena Ivanova,  Doctor of Social communications, Professor, 

Odesa I.I.Mechnikov National University (Ukraine) 
Tetiana Kuznietsova, Doctor of Social communications, 

Professor, National University "Odesa Law Academy" (Ukraine) 
 
Tetiana Kamenska, ScD in Sociology, Professor,  

Odesa I.I.Mechnikov National University (Ukraine) 
Nataliia Kovalisko, ScD in Sociology, Professor,  

Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine) 
Olena Liseienko, ScD in Sociology, Professor,  

South Ukrainian National Pedagogical University named  
after K.D.Ushynskyi (Ukraine) 

Vitalii Onyschuk, ScD in Sociology, Professor,  
Odesa I.I.Mechnikov National University (Ukraine) 

Valentyna Podshyvalkina, ScD in Sociology, Professor, 
Odesa I.I.Mechnikov National University (Ukraine) 

Administrative Editors: 

Dilara Gadzhyieva, PhD in political science (Ukrajina) 
Marina Kalashlinska, PhD in political science (Ukrajina) 
Ilona Mishchenko,  PhD v právu, Národní univerzita «Odeská právnická Academie» (Ukrajina) 
Alina Polukhina, PhD in political science, National University “Odessa Law Academy” (Ukrajina) 
Iana Chernopyshchuk, PhD in constitutional and municipal law (Ukrajina) 
 
The Journal is indexing by Index Copernicus: 
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=42760 

_________________________________________________________________________ 
EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

Evidenční číslo: MK ČR E 22311 
Vydavatel: BEROSTAV DRUŽSTVO 

Adresa: Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle 



EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ                         ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online) 

 4

Table of contents 

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS 

Inna Zavorotko, ACCOUNTABILITY FOR CONFLICT-RELATED SEXUAL  
AND GENDER-BASED VIOLENCE AS INTERNATIONAL CRIME:  
RESEARCH METHODOLOGY  ..........................................................................................................  6 

Olha Blyzniak, GERMANY’S ROLE IN THE DISCUSSIONS ABOUT  
THE INTENSIFICATION OF EU’S EASTERN POLICY WITH  
THE PARTICIPATION OF THE “NEW EUROPE” COUNTRIES  ..................................................  11 

Vadym Popko, EXTRADITION IN TRANSNATIONAL CRIMINAL LAW  ..................................  20 

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS 

Borys Kofman, CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT OF "PERSONALITY"  
FROM THE POSITIONS OF THE CONSTITUTIONAL LAW  .......................................................  29 

Yulia Reminska, REVISITING MODERN APPROACHES TO THE RULE  
OF LAW UNDERSTANDING: WHY THE CONTENT OF THE RULE OF LAW MATTERS?  ...  38 

Oleksandr Pokhyl, EVOLUTION OF THE RIGHT TO PROTECT ONE’S RIGHTS:  
FROM THE FIRST MENTIONS TO THE FIRST CONSTITUTIONS  ............................................  43 

Alina Voichuk, THE ORIGIN AND ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE  
OF PRESIDENCY IN UKRAINE  ......................................................................................................  54 

Lidiia Marfobudinova, THE IMPLEMENTATION OF GENDER PARITY  
IN THE LEGISLATIVE POWER OF UKRAINE  .............................................................................  61 

Svitlana Bevz, GENERAL CHARACTERISTICS OF REGULATORY FRAMEWORK  
FOR STATE MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES  .......................................................  68 

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO‐POLITICAL DISCOURSE 

Olha Tit, THE EVOLUTION OF FORMS OF POLITICAL ACTIVISM IN UKRAINE  .................  74 

Liliia Hyrenko, MEASUREMENT OF UKRAINIAN SOCIETY’S READINESS  
TO THE TRANSFORMATION OF YOUTH’S SOCIAL STATUS: THE INFLUENCE  
ON THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT  ............................................................  80 

Anastasiia Nekriach, Ivan Lopushynskyi, Viktor Vinogradchii, MUNICIPAL REFORMS  
IN EU COUNTRIES IN THE CONTEXT OF REALIZATION OF THE PRINCIPLES  
OF DECENTRALIZATION AND DECONCENTRATIONS OF THE AUTHORITIES  .................  87 

Yevhenia Slavna, USE OF THE CZECH EXPERIENCE IN THE PROCESS  
OF DECENTRALIZATION IN UKRAINE  .......................................................................................  99 



ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online)   EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 6 Issue 3 2019 

 5

Anatolii Kliuchkovych, PLURALIZATION OF SLOVAKIA’S PARTY POLITICAL SPACE  
IN THE CONTEXT OF DEMOCRATIC TRANSFORMATION (1990-1992)  ..............................  107 

Kateryna Yavorska, DESTRUCTION OF THE VALUE OF CIVIL AND POLITICAL  
HUMAN RIGHTS IN CONDITIONS OF NEO-AUTHORITARIAN REGIME IN BELARUS  ....  113 

DIGITAL AND MEDIA DIMENSIONS OF SOCIAL, POLITICAL AND LAW DISCOURSE 

Sofiia Shustenko, THE REACTION OF ACTORS OF INTERNATIONAL RELATIONS  
TO GROWING TREND TOWARDS DISINFORMATION AND DESTRUCTIVE  
INFORMATION INFLUENCE ON POLITICAL PROCESSES IN EUROPE BY RUSSIA  .........  120 

Larysa Kochubei, DESTRUCTIVE DIGITALIZED MODERN ELECTIVE TECHNOLOGIES:  
THE CONTENT, FEATURES, MEANS OF PREVENTION AND COUNTERACTION  .............  128 

Yuliia Kaliuzhna, CYBER HYGIENE POLICY’S IMPLEMENTATION: CANADA  
AND RUSSIA EXPERIENCE COMPARISON  ...............................................................................  134 

Taras Melnychuk, INSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS FOR PROFESSIONAL  
CIVIL SERVICE ON THE PRINCIPLES OF THE SIGMA PROGRAM IN UKRAINE  ..............  140 

Oleksii Husiev, MAINTENANCE OF THE PROCEDURE FOR OBTAINING ELECTRONIC 
EVIDENCE AS THE CONDITION FOR ITS ADMISSIBILITY IN THE CIVIL PROCESS  
OF UKRAINE  ...................................................................................................................................  146 

Artur Panasiuk, LEGAL BASES OF THE USE OF INTERNET IN THE DETECTION  
AND INVESTIGATION OF CRIMES  .............................................................................................  155 

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW 

Dmytro Yagunov, PENITENTIARY POLICY IN UKRAINE (2015-2019): RESULTS,  
CHALLENGES AND AGENDA FOR A NEW REFORM  .............................................................  160 

Oksana Hnativ, Yurii Yurkevych, PROBLEMS OF LEGAL ENFORCEMENT PRACTICE IN  
THE DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION IN ECONOMIC CASES  ..........................  170 

Olena Starchenko, ON THE ISSUE OF GROUNDS FOR THE SPECIAL KNOWLEDGE USE  
IN THE CIVIL PROCEEDINGS OF UKRAINE  .............................................................................  176 

BOOK REVIEWS 

Yevheniia Tykhomyrova, REVIEW OF THE MONOGRAPH:  V. I. TERESHCHUK  
"POLITICAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL MEDIA SYSTEM  
IN THE POST-BIPOLAR PERIOD"  ................................................................................................  181 

 

REQUIREMENTS TO MANUSCRIPTS (in Czech) ........................................................................  183 

REQUIREMENTS TO MANUSCRIPTS (in English) ......................................................................  188 

 

   



EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ                         ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online) 

 6

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS 

Inna Zavorotko 
National University of "Kyiv‐Mohyla Academy", Ukraine 

ACCOUNTABILITY FOR CONFLICT-RELATED 
SEXUAL AND GENDER-BASED VIOLENCE  
AS INTERNATIONAL CRIME: RESEARCH 
METHODOLOGY 

The  goal  of  the paper  is  to  create  a  general  idea of methods  that  can be  used  in  the  field  of 
accountability for Sexual and Gender‐based violence during the armed conflicts in the sphere of 
international law. Accountability for conflict‐related Sexual and Gender‐based violence (SGBV) is 
a  multifaceted  issue,  work  on  which  can  be  started  from  different  points.  It  is  necessary  to 
research this question in both aspects: theoretical and practical. That is why plenty of methods 
must be used during the research. In this paper, all methods are analyzed through the research 
questions. The researcher found out that the combined method is the most useful for research 
Accountability  for  conflict‐related  SGBV  as  an  international  crime.  Such  combined  method 
includes best practices of both quantitative and qualitative techniques. The detailed assessment 
of methods is given in this paper. 
Keywords: international accountability, armed conflict, SGBV, research methods. 

The choice of the research methodology is one of the most important steps in the research design. It 
directly influences on the quality of research, its process and conclusions. Research methodology in the 
international law is a separate comprehensive issue. According to Mike McConville and Wing Hong Chui 
“once it is understood that the sources of international law are significantly different in character from the 
sources of law in most domestic systems and that there is no very clear hierarchy among the various sources 
of international law, it becomes apparent why there are frequently such divergent views among scientists 
working in even well trodden territory”1. The issue becomes more complex if the research topic is 
unplumbed. The Accountability for conflict-related SGBV is one of them. In the framework of research 
methodology, first of all, it is necessary to highlight the differences between methods of research, their 
advantages and disadvantages, and when it is appropriate to use them. Secondly, it is important to 
understand what methods are appropriate for formulated research questions and hypothesis. And last but 
not least, whichever methods are selected, researcher must be able to prove this choice and explain how 
methods are related to the literature review. Therefore in this paper methods are analyzed in terms of the 
following research questions: 

Definition of conflict-related SGBV in the international law; 
Conflict-related SGBV as international crime in different branches of the international law; 
Conflict-related SGBV as part of the International Criminal Court’s and tribunals’ cases; 
Establishment of the international accountability for conflict-related SGBV; 
Challenges of conflict-related SGBV cases in the International Criminal Court’s and tribunals’ 

practice; 
International accountability for SGBV, committed during the armed conflict in Ukraine. 
Research methodology largely falls into two different categories: qualitative and quantitative 

approaches. Each approach in turn has various research methods (the “tools”) to collect information or 
data2. In brief; qualitative “tools” should be used if researcher is interested in identifying and discussing 
themes, quantitative – if researcher is interested in explicit data. 
                                                      
1 McConville, M., Chui, W. (2007). Research Methods for Law. Edinburgh, UK: Edinburgh University Press. 
2 Simion, K. (2016). Practitioner’s Guide: Qualitative and Quantitative Approaches to Rule of Law Research. 
Washington, DC: International Network to Promote the Rule of Law [INPROL], 16-17. 
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Therefore using qualitative “tools” researcher deals with peoples’ experiences, perceptions and inner 
worlds on the way to research and understand “the meaning individuals or groups ascribe to a social or 
human problem”1. Using qualitative approach foresee research fieldwork. Its main goal is to find and note 
down information about research participant’s life and cultural behavior. 

Using quantitative “tools” researcher deals with statistical means. It is important to realize, that 
quantitative approach works not only with things that are already in numerical (figures) form (age, amount 
of victims, cases, years of punishment etc.), but also with things that the researcher transforms into 
numerical (figures) form. So, main point of the quantitative aspect is variables. Variables are the issues, 
which characteristic will be changed during the research or which researcher wants to measure or note 
down (gender, age of victims or witnesses). In general it is something that can change and that can be 
measured, controlled or investigated. 

So the first (qualitative) approach is about interpretivist by using words and the second (quantitative) 
approach is about positivist by using numbers (figures). 

 
Accountability for conflict-related SGBV: qualitative approach 
Qualitative research methods usually help researcher to understand individuals and society, where 

they live. They are used when researcher is interested in people and their so-called life-words. In the case of 
life-words researcher focuses on naturally emerging languages and the meanings individuals assign to 
experience2. Life-words are about perception, emotions, motivations, symbols etc. For sure, this research 
approach is not statistical, but it helps to analyze specific situation, types and reasons. 

Qualitative methods are important tools in the international law research. They give a unique 
opportunity to understand the circumstances of the society that is under research. Thus, researcher is able to 
take into account all aspects of the issue and to identify all kinds of influences on it. Comprehension of 
tendency using qualitative methods, researcher is able to comprehend “from concrete to general” is one 
more advantage of the qualitative methods. 

Taking into consideration a small amount of conclusive decisions, this advantage is critically 
necessary in the field of international law. 

In the framework of research “Accountability for conflict-related SGBV as international crime” some 
of qualitative methods are used. The most effective are case study and qualitative interviewing. 

 
Case study research 
Case study is a classical tool of individual studies that is often used in social sciences and 

international law as well. It is effective in research of single problem/case/ issue in its natural 
circumstances. In the international law case study helps to collect detailed information about a particular 
participant, a small group or organization3, understanding of which is necessary in multinational community 
and international issues. There are plenty of questions in the international law that can be researched by 
usage of the case study: jurisdiction in different cases, special needs of different nationalities and countries 
in the system of international law etc. 

Within the confines of research, researcher uses this method during the work on lawsuits of 
international courts and tribunals, including the International Criminal Court, International Criminal 
Tribunal for the former Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda and Special Court for 
Sierra Leone. The object of the case study is legal suits of conflict-related SGBV as international 
crimes. 

The main benefit expected from the case study as tool for researching Accountability for conflict-
related SGBV is generalizability. Case study offers the information in the framework of separate research 
question that can be useful beyond the individual case. For example, in research question “Definition of 
conflict-related SGBV in the international law”, case study let couch the definition of SGBV and especially 
conflict-related SGBV, its criteria and elements. This outcome is useful not only for the theory, but also for 
the international law practice. 
                                                      
1 Creswell, J.W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches. USA: Library 
of Congress, 236-237. 
2 Berg, B.L. (2012). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Boston, MA: Allyn and Bacon, 101-157. 
3 Becker, B., Dawson, P., Devine, K., Traver, K. Case Studies. Colorado State University. 
<http://writing.colostate.edu/guides/page.cfm?pageid=1285&guideid=60> (2019, May, 19). 
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Moreover, it is important to research practical procedures of the International Criminal Court and 
tribunals (according to their mandates) and legal suits as one of their most essential products. Case study of 
lawsuits shows international judicature tendencies in holding perpetrators accountable for conflict-related 
SGBV. In this way, it is possible to mark specifications and criteria for conflict-related SGBV as 
international crime in different branches of the international law: International criminal law (ICL), 
International humanitarian law (IHL), International human rights law (IHRL). Thus, the researcher is able 
to define a model that can be applied to the whole subject. 

Depending on the purpose and design there are different types of case studies. In the framework 
of Accountability for conflict-related SGBV instrumental and explanatory case studies are used. 

According to Robert Stake instrumental case studies provide insights into an issue or refine 
a theoretical explanation1. Using this type of the case study researcher expects to generalize outcomes of 
certain lawsuits and test them through the International Criminal Court’s and international tribunals’ 
practice. One of the results of this research is to form theoretical criteria useful and applicable for further 
practice. Explanatory case study is described by Yin as “complex study of organization or community that 
desire to employ multivariate case to examine a plurality of influences”2. It is necessary as a tool for dealing 
with research questions, marked in the scope of this topic. With the help of explanatory case study 
researcher is analyzes components of SGBV as an issue in different armed conflicts on which international 
tribunals and international ad hoc courts distribute their mandates. The main expected outcome is to mould 
complex theoretical issue about what aspects of conflict-related SGBV must be covered for consideration it 
as international crime according to ICL, IHL and IHRL and holding perpetrators to accountability 
afterwards. Besides of this explanatory case study is also used for research question “Challenges of 
conflict-related SGBV cases in the International Criminal Court’s and tribunals’ practice”. The researcher is 
analyzes different judicial cases (both that are ended and in the process), all documents in theirs frontiers in 
the view of problem aspects of applying, investigation and awarding judgment for conflict-related SGBV. 
In this issue researcher also pays attention on cases that were ended on the phase of preliminary 
examinations or investigations. The head goal is to decompose as much cases with the elements of conflict-
related SGBV as possible, to recognize reasons of refusals, to assort them and to find a way of overruling. 

 
Qualitative interviewing 
There are three types of interview depending on its corpus: standardized (structured), semi-

standardized (semi-structured) and unstandardized (unstructured)3. 
Edwards Rosaline notices that structured interview is at the quantitative end of the scale, but semi-

structured and unstructured interviews are used by qualitative researchers4. Thus, qualitative interviews are 
semi-structured or/and unstructured interviews that are used for data collection and analyze. 

The researcher is on the opinion the main advantage of qualitative interviewing is its flexibility. This 
flexibility lies in what questions are included in the interview and their priority. This issue is very necessary 
for the current topic, because it is important not to binder interviewee experts, but to adhere to the main line 
and purpose of the interview. Qualitative interviewing is also preferred because of the opportunity for more 
original, detailed and personal answers that give wider information and as a result deeper analysis. It is also 
one of the ways to discover additional issues that researcher hadn’t considered previously. 

Scientists set apart various forms of qualitative interviews: ethnographic, oral history, life course, life 
history, biographical and narrative interviews. 

In the framework of Accountability for conflict-related SGBV as international crime qualitative 
interviewing is a very effective tool in demarking practice problems that appears during the experts 
activities. For such pool of experts researcher refers people that work on non-government and international 
organizations (institutions) and deal with the conflict-related SGBV. Moreover researcher selects experts, 
who work on government of countries, where conflict-related SGBV exists (existed). Result of using this 
method is conceivable to recognize theoretical gaps, which are more visible in practice. Thus, this method 
is applicable for all research questions, pointed by in this topic. 
                                                      
1 Stake, R. (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 134-142. 
2 Yin, R.K. (2009). Case study research: Design and Methods. Beverly Hills, CA: Sage Publication, 84-89.  
3 Berg, B. L. (2012). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Boston, MA: Allyn and Bacon, 77-81. 
4 Edwards, R., Holland, J. (2013). What is qualitative interviewing? British Library Cataloguing-in-Publication Data, 
6-8. 
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Historical analysis 
Barzum and Graff (2004) in their research notice historical analysis is as qualitative method useful 

for establishing a baseline or background for whole research. While historical analysis is particularly useful 
in obtaining knowledge of unexamined areas and in reexamining questions for which answers are not 
as definite as desired1. 

The main purpose of this method is to gain an understanding of different historical stages of the 
one phenomenon. In the case of this paper such phenomenon is Accountability for conflict-related 
SGBV as international crime. In spite of the fact that the topic is comparatively new, it is important to 
pay attention on the process of its establishment in the framework of several research questions. 
Firstly, this method is used in the determining Definition of SGBV in the historical aspect. For 
example, conflict-related SGBV at the beginning was recognized to protect woman, who suffered more 
during the armed conflicts and oftener were recognized as victims. In course of time the understanding 
of the category that can be victims was widened. This influenced not only over the definition, but over 
the system in general. 

Secondly, recognizing Conflict-related SGBV as international crime and stipulated it in the different 
branches of the international law intervened during a long period of time. Therefore in different periods it 
established as part of the International Criminal Court’s and international tribunals’ mandates and their 
cases agreeably. 

Thirdly, research in Establishment of the international accountability for conflict-related SGBV 
provides researcher with the consistent pattern of its creation, development and operation. This issue is 
necessary for marking advantages and disadvantages of such system on every phase of its history and 
recognizing gaps in its current operating. 

The historical analysis method enables to understand contemporary problems and to find their 
solution. 

 
Accountability for conflict-related SGBV: quantitative approach 
Quantitative research methods usually deal with statistic data for measuring different aspects 

of research problems (questions). They give an opportunity to observe scale of researched question, to 
illustrate it with numbers for better understanding and proving its applicability as a result. Quantitative 
outcomes usually make research more demonstrative and valid. Therefore several disadvantages can be 
named. In some cases quantitative research neglects important information that depends on personality, 
human feelings and attitude. In others – data can be wrong calculated and in this way manipulated. In the 
sphere of the international law quantitative research is also used. It is always important to highlight real 
numbers in the issues under the international law and in this way to pay international community’s attention 
on this problem issue. Sometimes for international law the scale of problem has determinative meaning. For 
example, some offences must have wide-spread character to be recognized as international crime. The 
quantitative approach is applicable in researching Accountability for conflict-related SGBV as well. 

In the framework of this theme researcher uses descriptive quantitative method in researching 
International accountability for crimes, committed during the armed conflict in Ukraine. The main aim is to 
get statistic data about SGBV crimes, perpetrated in the conflict-affected area in Ukraine that potentially 
could be recognized as international crimes. In this regard, researcher involves two types of participants. 
The first one are Ukrainian state bodies authorized to collect, investigate and report cases of conflict-related 
SGBV as well as recommit these cases to the International Criminal Court. The second one are 
nongovernment organizations (national and international) that provide assessment in the field of human 
right, including conflict-related SGBV, count victims and record their testimonies. In this way researcher 
supposes to get a descriptive account of variables (number of SGBV as potential international crimes). 
All participants are measured once. Presentation of data involves the use of descriptive statistics in the form 
of graphs and charts2. 

Questionnaire as one of data collection “tool” is used in quantitative research. Questionnaire includes 
written questions on research questions. It is the same for information or clarification. Researcher gets 
statistic data, necessary for research in general and for answering separate research questions. 
                                                      
1 Barzun, J., Graff, H.F. (2004). The modern researcher. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 94-98. 
2 Spector, G.M., Merril, M.D., Bishop, M.J. (2014). Handbook of Research for Educational Communications and 
Technology. New York: Springer Science and Business Media, 141-150. 
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Conclusion 
In the framework of Accountability for conflict-related SGBV as international crime different 

research methodologies are described in the paper. It is noticed methodology is one of the key moments in 
the research and many issues depends on it. In whole all methodological approaches were categorized into 
quantitative and qualitative. Both of them are applicable to the research topic and useful to answer research 
questions. On the strengths of this researcher arrives at a conclusion that combined methodological 
approach must be used. This approach gives an opportunity to take all advantages of different research 
techniques and combine their outcomes in the research. It let to compare findings that are already done by 
other researchers with the help of similar techniques. If the question was researched by the qualitative 
approach only, the researcher may consider weakness or a gap and fill it by quantitative approach (and vise 
verse). 

Combined methodological approach is not only combining two methodologies. During long period 
qualitative and quantitative approaches have been considered as standing in stark contrast. Using both of 
them researcher has more opportunities to find an effective way to answer research questions. 
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GERMANY’S ROLE IN THE DISCUSSIONS  
ABOUT THE INTENSIFICATION OF EU’S EASTERN POLICY 
WITH THE PARTICIPATION OF THE “NEW EUROPE” 
COUNTRIES 

The article  studies Germany’s participation  in  the discussions  about  the  intensification of  EU’s 
Eastern  Policy.  It  has  been  proved  that  the  EU’s  Eastern  Policy  is  Berlin’s  ongoing  priority. 
Apparently, Germany’s interests are of the economic type. 
The article emphasizes on the main aspects of German initiative Black Sea Synergy. Germany’s 
position regarding the main aspects of Eastern Partnership has been determined; these aspects 
include the possible memberships of recipient countries, visa regime liberalization, and project 
funding.  The  co‐operation  between Germany  and  the  Eastern  Partnership  countries  has  been 
analyzed.  Berlin’s  official  position  on  the  conflict  between  Ukraine  and  Russia  has  been 
described.  Germany’s  role  in  uniting  EU  countries  around  the  Ukrainian  issue,  in  particular, 
sanctions  against  Russia,  has  been  determined.  Currently,  EU  countries  seem  to  take  into 
account the authority of Germany and its position. The article demonstrates that the motto of 
Germany’s Eastern Policy “Russia first” is still topical. 
Keywords: EU’s Eastern Policy, Germany, EU Neighbourhood Policy, Eastern Partnership, discussions. 

Постановка проблеми. З моменту заснування Європейської політики сусідства (далі – ЄПС) 
у 2004 р. до її реалізації та посилення долучилася низка країн. Саме інтереси та позиції окремих 
держав-членів Європейського Союзу (далі – ЄС) здійснювали вирішальний вплив 
на інституціалізацію східної політики ЄС. Цілком очевидно те, що інтереси цих країн лежать 
у економічній площині, та пов’язані передусім із ресурсами та ринками збуту, підтримкою безпеки 
та запобіганням незаконній міграції тощо. Після останніх великих розширень ЄС, у 2004 і 2007 рр., 
його східна політика була радше спробою дати відповідь на питання: у який спосіб чи у якому 
форматі Захід може бути присутнім на пострадянському просторі? З часом підходи європейців 
змінилися, і на сьогодні, на наш погляд, ситуація виглядає інакше. Це зумовлено у першу чергу тим, 
що пропозиції ЄС для своїх східних партнерів не є чіткими, а очікування країн-адресатів є 
амбівалентними. По друге, на сьогодні змінилася сама постановка питання, оскільки ЄС нині більше 
цікавить не форма участі Заходу на пострадянському просторі, а у який спосіб об’єднана Європа 
може створити противагу бажанням Росії посилювати свій вплив? З огляду на це, дослідження ролі 
Німеччини у дискусіях щодо посилення східної політики ЄС є актуальним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До питання ролі та участі Німеччини у ЄС і його 
східній політиці є значний інтерес серед вітчизняних науковців, таких як Г. Харлан, Т. Сидорук, 
С. Толстов, В. Якушик. Серед зарубіжних вчених, які досліджували східну політику ЄС, слід 
виокремити праці Д. Мільчарека, С. Шаффера, Д. Толксдорфа та ін. Попри наявність значного 
масиву тематичних досліджень, окремі проблемні питання, як от сучасна позиція Німеччини щодо 
східної політики ЄС, потребують конкретизації та уточнення. 

З огляду на це, метою дослідження є вивчення ролі Німеччини у визначенні сучасного 
формату та змісту східної політики ЄС. 

Виклад основного матеріалу. Позиції окремих держав ЄС істотно впливали на відносини 
між Брюсселем та країнами Східної Європи. Як слушно зауважили С. Толстов та В. Якушик, 
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домінуюча роль у цьому належить Німеччині та іншим країнам великої європейської «четвірки», а 
саме: Німеччині, Франції, Великобританії та Італії. Водночас у регіональному контексті, на думку 
цих дослідників, мали місце різні комбінації інтересів країн Центральної Європи, які виявляли 
особливе бачення ситуації на Сході1. Особливості підходів та інтересів окремих держав ЄС знайшли 
відображення у різних форматах взаємодії та регіональних ініціативах, що також уособлювали 
специфічне ставлення до «східного виміру» Європейської політики сусідства. Серед них можна 
виділити декілька ініціативних груп та ситуативних об’єднань. В першу чергу це польсько-шведська 
ініціативна група, яка запропонувала інституційну модель «східного виміру» ЄПС у вигляді 
Східного партнерства. Друге місце, по праву займають країни Вишеградської четвірки, Балтії, а 
також Румунії та Болгарії. Поступово зміцнивши свої позиції, ці держави «нової Європи» 
активізували свою діяльність особливо в руслі сприяння розвитку східного виміру політики ЄС. 

Польський дослідник Д. Мільчарек виокремив два неформальні блоки країн ЄС, беручи 
за основу їх політичні та економічні інтереси: «східний» та «південний». До першого, «східного», 
він відносить Німеччину, оскільки ця країна, на його переконання, має на меті підтримувати східну 
політику задля зміцнення своїх позицій у ЄС. Зміцнення політичних позицій не є можливим без 
підсилення економічної складової, а у цьому плані прагматична Німеччина пріоритетом у своїй 
східній політиці визначила відносини із Росією, як із важливим економічним партнером. Тому, 
гасло німецької східної політики у формулюванні «Russia the first» («Росія передусім») видається 
закономірним. 

До другого, «південного», неформального блоку країн належить Франція. Ця країна є 
«прихильницею» південного виміру та як більшість її європейських партнерів, має своє бачення 
розвитку ЄПС2. 

Розглядаючи позиції країн великої європейської «четвірки», варто особливу увагу зосередити 
на Німеччині, яка бажає відігравати ключову роль у визначені формату та змісту східної політики 
ЄС. Німецька політика щодо Європи проявила себе на всіх етапах європейського єднання як 
рушійна сила й активно формувала інтеграцію Європи після завершення конфлікту між Сходом і 
Заходом3. Після досягнення державної єдності Німеччина проводить політику, спрямовану 
на одночасне поглиблення та розширення європейської інтеграції. Вплив ФРН мав вирішальне 
значення для того, щоб, не зважаючи на протидію Франції, Іспанії, Португалії, Греції та Ірландії, ЄС 
спочатку залучив Австрію, Фінляндію і Швецію, а згодом розпочав підготовку до розширення 
за рахунок країн Центрально-Східної Європи (далі – ЦСЄ)4. На сьогодні є цілком очевидно, що 
авторитетну думку Німеччини враховує решта країн-учасниць ЄС. Крім того, пропозиції східних, чи 
то балтійських, чи то скандинавських країн навряд чи матимуть належну підтримку у ЄС, без 
схвалення їх Німеччиною. Про важливість ролі ФРН, а особливо в питанні забезпечення 
європейської безпеки наголосив колишній міністр закордонних справ Польщі Р. Сікорський – «я 
боюся німецької могутності менше, ніж німецької бездіяльності... адже німці стали незамінною 
нацією в Європі»5. Активізація роботи ФРН на східному напрямку припадає на період обрання 
федеральним канцлером А. Меркель восени 2005 р. Адже відтоді східна політика ЄС стала 
постійним пріоритетом Берліна. Концепцію сучасної європейської східної політики було 
сформульовано міністром закордонних справ Німеччини Ф.-В. Штайнмайером. У ній, серед іншого, 
були такі складові як: партнерство з Росією, наближення України, демократизація Білорусі, 
взаємодія з країнами Кавказу і Причорномор’я, кооперація з країнами Середньої Азії6. Під час свого 
головування в ЄС у першій половині 2007 р., Німеччина визначила пріоритетним завданням 
                                                      
1 Толстов, С.В., Якушик, В.М. (2015). Становлення та розвиток політики ЄС у Східноєвропейському регіоні. 
Наукові записки НаУКМА. Політичні науки, 173, 76.  
2 Мільчарек, Д., Барбурська, О. (2016). Східний вектор зовнішньої політиики ЄС здобутки та проблеми. 
Львів: Растр-7, 62. 
3 Поборниця європейської інтеграції. <https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/uk/kategoriyi/zovnishnya-polityka/ 
pobornyk-yevropeyskoyi-integraciyi> (2018, травень, 18). 
4 Сокол, С.М. (2013). Роль Східноєвропейського вектора у зовнішній політиці ФРН у ХХІ ст. Збірник наукових 
праць Національного університету «Києво-Могилянська академія», 112, 261. 
5 Sikorski, R. (2011). Poland and the future of the European Union. Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland. 
<http://www.mfa.gov.pl/resource/33ce6061-ec12-4da1-a145-01e2995c6302:JCR> (2019, квітень, 10). 
6 Сидорук, Т. (2012). Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції 
без членства: монографія. Львів: ПАІС, 126. 
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реалізацію ЄПС, яка стала ініціативою Європейської комісії, спрямованою на інституціалізацію 
різних напрямків співробітництва ЄС, сприяння більш інтенсивним зв’язкам між партнерами, проте 
не передбачала можливостей для повноправного членства 1. Свою позицію щодо східної політики 
Німеччина, сформулювала у ініціативі «ЄПС+». В основі цієї концепції – посилення співпраці 
із країнами-партнерами ЄПС без перспектив членства та залучення до проекту Росії. Офіційна 
Москва не вітала заснування ініціативи ЄПС, а пропозицію ЄС стати партнером у рамках цього 
проекту, Росія не прийняла, аргументуючи свою відмову тим, що її відносини із об’єднаною 
Європою повинні мати особливий характер. 

Участь Німеччини у зміцненні східного виміру ЄПС стала фактичним вираженням її позиції 
щодо ініціативи Східного партнерства. Цей проект німці оцінили як крок у правильному напрямку 
та докладали зусиль для його конкретизації. 2 Зокрема, опубліковане Європейською комісією 
повідомлення про Східне партнерство було розглянуте та проаналізоване у бундестазі. Свою 
підтримку ініціативі Східне партнерство вперше офіційно висловила федеральний канцлер 
А. Меркель 17 червня 2008 р. під час візиту до Гданська. 

А. Меркель повідомила, що німецька сторона підтримує польсько-шведський проект Східного 
партнерства, який передбачає тіснішу співпрацю з країнами колишнього СРСР. Більше того, 
Німеччина наполягала на посиленні ЄПС, на зміцненні економічного співробітництва та 
висловлювала готовність збільшити обсяги допомоги від ЄС та Німеччини для країн, сусідніх з ЄС 
на Сході. Така зацікавленість Берліна, очевидно, була пов’язана із війною у Грузії. Незважаючи 
на нове сприйняття Росії через грузинську кризу, Німеччина намагалась знайти місце для відносин з 
Росією у рамках ініціативи Східне партнерство, хоча б через посилення обміну інформацією чи 
участі Росії у якості спостерігача 3 якщо остання висловить «волю і готовність».4 Німецькі 
дипломати вважали, що існуючі конфлікти у країнах Південного Кавказу загрожують не лише 
регіону, але й усьому ЄС, підриваючи його успішну політику. Тому, Німеччина докладала зусиль 
для того, щоб впровадження Східного партнерства відбувалось паралельно із інтенсифікацією 
відносин із Росією, на основі нової угоди про партнерство і співробітництво. 

Очевидно, намагаючись паралельно вирішувати питання з врегулювання грузинської кризи та 
активізації відносин із офіційною Москвою, 11 квітня 2007 р. Німеччина долучилася до оголошення 
Європейською комісією комюніке «Чорноморська синергія – нова ініціатива регіонального 
співробітництва» 5. Відповідно до представленого документу Чорноморська синергія повинна була 
стати новою регіональною ініціативою співробітництва ЄС. До співпраці у рамках Чорноморської 
синергії було залучено Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову, Україну, Росію, Грузію, Вірменію, 
Азербайджан та Туреччину. Вже із членського складу учасників стає очевидним, що Чорноморська 
синергія виходить за рамки ЄПС, а отже, за межі політики ЄС щодо Східної Європи. Тим паче, 
згідно з оприлюдненим комюніке, діяльність ЄС у регіоні Чорного моря повинна зосереджуватись 
на трьох завданнях: реалізації ЄПС, продовження стратегічного партнерства з Росією та 
на підготовці Туреччини до вступу до ЄС. Такий перелік завдань, на наш погляд, викликає сумніви. 
З цього приводу слушним є зауваження Д. Мільчарека про те, що «розвиток політики сусідства або 
стратегічного партнерства з Росією відбувається головним чином на інших просторах, ніж 
чорноморський регіон та на інших майданчиках, ніж Синергія» 6. Можна говорити 
                                                      
1 Харлан, Г. (2016). Україна в Східноєвропейській політиці Федеративної республіки Німеччина (2005-2015 рр.). 
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки, 25, 91.  
2 Сидорук, Т. (2012). Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції 
без членства: монографія. Львів: ПАІС, 126. 
3 Schäffer, S., Tolksdorf, D. (2009). The Eastern Partnership – «ENP plus» for Europe’s eastern neighbors. 
(CAPerspectives, 4/2009). München: Universität München, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Centrum für angewandte 
Politikforschung (C.A.P). <https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/40779/ssoar-2009-schaffer_ 
et_al-The_Eastern_Partnership_-_ENP.pdf?sequence=1> (2019, травень, 08). 
4 Сидорук, Т. (2012). Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції 
без членства: монографія. Львів: ПАІС, 127 
5 Сommunication from the commission to the council and the European parliament Black sea synergy –  
a new regional cooperation initiative Brussels, 11.04.2007 COM (2007) 160 final.  
<http://www.fp7-ncp.kiev.ua/assets/Ukraine_EU/com07160en.pdf> (2019, травень, 02). 
6 Мільчарек, Д., Барбурська, О. (2016). Східний вектор зовнішньої політиики ЄС здобутки та проблеми. 
Львів: Растр-7, 62. 
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і про неоднозначність передумов, від яких залежить результативність проекту Чорноморська 
синергія. У першу чергу це той факт, що простір, охоплений ініціативою має вагоме геополітичне 
значення, так як розташований на перетині інтересів Європи, Середньої Азії та Близького Сходу. 
Наявні у вказаному регіоні ресурси як сировинні, так і енергетичні, зацікавлюють політичних 
гравців та міжнародних акторів. Однак, чорноморський регіон є джерелом певних загроз такого 
характеру як «заморожені» конфлікти, нелегальна міграція, контрабанда тощо. До переліку слабких 
місць Чорноморської синергії можна віднести організаційну недосконалість, обмеженість 
фінансування та наявність амбівалентних позицій країн, що охоплені цією ініціативою, а також 
інших впливових учасників міжнародних відносин насамперед ЄС, Росії та США щодо майбутнього 
проекту. Незважаючи на те, що Німеччина долучилась до створення Чорноморської синергії 
результати діяльності цієї ініціативи мали обмежений характер. 

Щодо перспективи членства для країн, охоплених Східним партнерством, то позиція 
Німеччини була однозначно негативною. Німеччина також виступала проти «дорожніх карт» щодо 
візової лібералізації, оскільки вважали їх правовим зобов’язанням ЄС щодо запровадження 
безвізового режиму. Обережна позиція Німеччини щодо візових питань випливає з її занепокоєння 
тим, що скасування візового режиму з ЄС дасть додаткові очікування країнам-партнерам та буде 
інтерпретоване ними як крок до повного членства. 

Так само неоднозначно німці висловлювали свою позицію щодо фінансування проекту. 
Однією офіційною заявою А.Меркель декларувала наміри збільшити обсяги фінансування для 
східних сусідів, а іншою – констатувала, що фінансування залишається «відкритим питанням, яке 
вимагає вивчення»1. 

Серед країн Східного партнерства Азербайджан для Німеччини є найважливішим 
економічним партнером на Кавказі у першу чергу через великі запаси нафти і газу у шельфі 
Каспійського моря. Деякі німецькі енергетичні компанії демонструють стійкий інтерес 
до геологорозвідувальної та виробничої діяльності в нафтогазовому секторі. Активна співпраця 
ведеться у різних сферах. У 2008 р. Азербайджан організував свій перший рік культури за кордоном, 
тоді ж азербайджанці обрали Німеччину. В подальшому було створено азербайджанський 
культурний центр у Берліні з метою активізації культурного обміну. Важливим напрямком спільної 
роботи є німецько-азербайджанська культурна асоціація в Баку. Німецька служба академічних 
обмінів (DAAD) щорічно призначає численні стипендії для вихідців із Азербайджану та сприяє 
обміну науковцями. Тільки у 2018/2019 навчальному році стипендії від DAAD отримали 218 
азербайджанців. На сьогодні існує 30 кооперацій між німецькими та азербайджанськими 
університетами та науковими установами2. 

Німеччина підтримує Вірменію в її зближенні з ЄС у рамках Східного партнерства. Берлін 
заохочує до активізації дипломатичних зусиль у вирішенні нагірно-карабахського конфлікту, 
закликає до деескалації та більшої готовності до компромісу з обох сторін. У економічній сфері 
Німеччина є найважливішим торговим партнером Вірменії в ЄС. Німеччина є третім за величиною 
експортером у цій країні після Росії та Китаю. Вона посідає п’яте місце після Росії, Швейцарії, 
Болгарії та Іраку з точки зору імпорту вірменської продукції3. Німеччина постачає до Вірменії 
автомобілі, техніку, електроніку, продукцію хімічної промисловості, а купує товари з заліза, сталі, 
міді, молібдену та інших металів і текстилю. Крім того, німці є одними з найважливіших іноземних 
інвесторів у Вірменію. Німецькі проекти співробітництва зосереджені на заохоченні малих та 
середніх підприємств, розвитку та реформуванні фінансового сектору, поліпшенні 
енергоефективності, заохоченні відновлюваних джерел енергії, сталому управлінню природними 
ресурсами та створенню природних заповідників. Серед важливих, з німецької точки зору, завдань 
для реалізації у Вірменії є розвиток місцевої демократії та децентралізація управління, більш 
ефективне адміністрування державних фінансів та сприяння участі громадянського суспільства 
в процесах прийняття політичних рішень. Посольство Німеччини в Єревані підтримує навчальні 
                                                      
1 Сидорук, Т. (2012). Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції 
без членства: монографія. Львів: ПАІС, 127. 
2 Німеччина та Азербайджан: двосторонні відносини Кремля. <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/ 
laender/aserbaidschan-node/aserbaidschan--beziehungen-zu-deutschland/201894> (2019, квітень, 28).  
3 Німеччина та Вірменія: двосторонні відносини. <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/ 
armenien-node/-/201878> (2019, травень, 10). 
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заклади, сприяє участі у наукових та освітніх проектах, зокрема через діяльність 40 створених 
кооперацій німецько-вірменських університетів. 

Німеччина була першою країною в ЄС, яка визнала незалежність Грузії, встановила 
дипломатичні відносини 13 квітня 1992 р. та стала першою державою, що відкрила посольство 
в Грузії в 1992 р. Німці одні з перших надавали допомогу Грузії після початку війни 2008 р. Брали 
участь у гуманітарних проектах на користь жертв і переміщених осіб, на підтримку реконструкції 
в країні. Німеччина активно підтримувала включення Грузії, Вірменії та Азербайджану до ЄПС, а 
також рішення ЄС про створення Східного партнерства. Наприкінці квітня 2014 р. федеральний 
міністр Ф.-В. Штайнмайер підтримав підписання Угоди про асоціацію з Грузією, виражаючи при 
цьому позицію усієї Німеччини. Канцлер А. Меркель відвідала з офіційним візитом три держави 
на Південному Кавказі у серпні 2018 р.1. У рамках ЄС Німеччина працює над наближенням Грузії 
до Європи. 

Досить жвавими є економічні відносини між обома країнами в результаті впровадження угоди 
про вільну торгівлю з ЄС. Німеччина постачальник автомобілів та автозапчастин, хімічної 
продукції, електротехніки та деяких продуктів харчування на ринку Грузії, а купує в переважно 
продовольство (особливо горіхи) і текстиль. Німеччина зацікавлена у розвитку співпраці у сфері 
освіти, культури, науки, туризму з Грузією та вітає різностороннє співробітництво у рамках 
Східного партнерства. 

Німецько-білоруські політичні відносини розвивалися спочатку позитивно. Однак внутрішні 
політичні події після інавгурації президента О. Лукашенка у 1994 р. все більше обтяжували 
відносини з країнами ЄС, а отже, і з Німеччиною. Вони врешті-решт привели до рішення 
Генеральної ради ЄС від 15 вересня 1997 р. про обмеження політичних відносин з Білоруссю. 
Відтоді німці неодноразово закликали Білорусь добитися прогресу в галузі демократії, прав людини 
і верховенства права. Співпраця у рамках Східного партнерства мала цьому усебічно сприяти. Після 
тривалого похолодання у двосторонніх відносинах у Мінську в листопаді 2016 р. вперше відбувся 
Мінський форум, який з моменту свого заснування в 1997 р. став найбільшою платформою для 
діалогу між Німеччиною, ЄС та Білоруссю. Німеччина є важливим торговельним партнером 
Білорусі з високою часткою імпорту та експорту. Німецька економіка була представлена в Мінську з 
2001 р. представниками Німецької промислової палати. Незважаючи на складні економічні та 
адміністративні умови, в Білорусі в даний час діє близько 350 німецьких компаній 2. Активна 
співпраця Німеччини і Білорусі ведеться у суспільній, освітній галузях. Німецька служба 
академічних обмінів представлена з 2003 р. інформаційним центром у Мінську та сприяє розвитку 
співпраці з німецькими університетами. Німецький науковий фонд та Фонд Олександра фон 
Гумбольдта підтримують проекти в галузі науки в Білорусі. Німеччина надалі підтримує 
необхідність реформ у Білорусі з метою її демократизації та поширення норм і стандартів ЄС. 

Політичні відносини з Молдовою є дружніми і перспективними. У серпні 2012 р. канцлер 
А. Меркель відвідала Республіку Молдова, а міністр Ф.-В. Штайнмайєр – у квітні 2014 р. Німеччина 
вітає модернізацію Молдови, що продиктована її проєвропейським вектором зовнішньої політики. 
Офіційний Берлін висловлює підтримку процесу переговорів для подолання придністровського 
конфлікту. Німецькі політичні фонди та Німецький фонд міжнародного правового співробітництва 
підтримують процес трансформації та політичного діалогу в Молдові 3. У 2014 р. ЄС підписав 
Угоду про асоціацію з Молдовою. 

Німеччина є одним з найважливіших зовнішньоторговельних партнерів Республіки Молдова, 
а Угода про посилену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі та додаткова лібералізація, визначена 
ЄС, лише сприяють інтенсифікації економічної співпраці. За обсягом імпорту в Республіку Молдова 
Німеччина посіла п’яте місце у 2018 р. і третє за обсягом експорту 4. У країні існують важливі прямі 

                                                      
1 Грузія: відносини з Німеччиною. <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/georgien-node/-/201924> 
(2019, березень, 12). 
2 Німеччина та Білорусь: двосторонні відносини. <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/ 
belarus-node/-/201910> (2019, лютий, 15). 
3 Молдова: відносини з Німеччиною. <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/moldau-node/-
/201938> (2019, травень, 05). 
4 Молдова: відносини з Німеччиною. <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/moldau-node/-
/201938> (2019, травень, 05). 
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інвестиції німецьких компаній, наприклад, в автомобільну галузь. Ситуація у сфері освіти та вищої 
освіти складна через фінансове становище Молдови і Німеччина активно долучається 
до академічних обмінів. Зокрема, у Міжнародній парламентській стипендіальній програмі 
Бундестагу щорічно беруть участь все більше молдаван. 

Німеччина дуже зацікавлена в стабільній, демократичній та економічно процвітаючій Україні. 
Федеральний уряд підтримує Україну в її трансформації ринкової економіки, політичної системи та 
зближенні з європейськими структурами. Німеччина є однією з найважливіших торговельних та 
інвестиційних партнерів України. 

Поштовхом для переосмислення німецької позиції щодо східного виміру політики ЄС став 
російсько-український конфлікт, який сколихнув Європу у 2014 р. Анексія Криму, окупація двох 
областей та військові дії на сході України, змусили по-новому поглянути на Росію та дати відверту 
відповідь на питання чи доречно надалі у відносинах з такою державою керуватися принципом 
«Russia the first»? Крім того, 17 липня 2014 р. над територією Донецької області терористи 
самопроголошеної Донецької народної республіки (далі – ДНР) збили літак Боїнг-777, який 
прямував з Нідерландів до Малайзії. Під час цього жахливого терористичного акту, до речі, 
найбільшого у сфері авіації після подій 11 вересня 2001 р., загинуло 298 осіб, у тому числі 283 
пасажири та 15 членів екіпажу повітряного судна1. Після детального вивчення усіх обставин 
трагедії, було оприлюднено висновки із офіційними звинуваченнями на адресу Росії. Голова 
європейської дипломатії Ф. Моґеріні та генеральний секретар НАТО Є. Столтенберґ закликали 
Росію взяти на себе відповідальність і повною мірою співпрацювати зі слідством для встановлення 
підзвітності2. А. Меркель висловила співчуття близьким загиблих в результаті даної авіакатастрофи 
і зажадала термінового проведення незалежного розслідування катастрофи. За її словами, обставини 
події вказували на те, що літак був збитий, а тому, у випадку підтвердження цього припущення, 
очевидно слід очікувати подальшої трагічної ескалації конфлікту на сході України 3. 

Слід зазначити, що ця авіакатастрофа призвела до нової хвилі міжнародних санкцій західних 
держав проти РФ, а чимало експертів стали вважати її «переломною точкою» у стосунках Росії 
зі США, ЄС та їхніми союзниками 4. Офіційний Берлін висловив підтримку територіальній 
цілісності України, різко засудив дії Росії, визнавши їх порушенням міжнародного права, та зайняв 
позицію невідворотності застосування жорстких санкцій щодо країни-агресора. Так, 4 серпня 2014 
р. Німеччина призупинила дію угоди про постачання озброєння для військового тренувального 
табору в Росії попри те, що пакет санкцій ЄС не зобов’язував її робити це. Вартість укладеного 
контракту становила 100 млн. євро5. Канцлер Німеччини А. Меркель висловила свою чітку та 
однозначну позицію щодо конфлікту в Україні під час дев’ятого саміту лідерів країн «Великої 20» 
(G-20), що відбувся 15–16 листопада 2014 р. в австралійському місті Брисбен. Зокрема, вона 
заявила, що : «не можна дозволити перемогти старим уявленням про сфери впливу разом 
із нехтуванням міжнародним правом. Ми будемо протидіяти такій політиці, як би довго це 
не тривало, як би складно це не було і скільки невдач це не принесло»6. Можна вважати, що 
авторитетна думка та беззаперечний вплив Німеччини у Європі, зробили можливим запровадження 
санкцій проти Росії, які на думку офіційного Берліна є необхідними та неминучими. Навколо цього 
питання німцям вдалося згуртувати коло прихильників навіть серед тих країн, які не були надто 
зацікавленими російсько-українським конфліктом через лояльність до Москви (Чехія, Угорщина, 

                                                      
1 Збитий на Донбасі «Боїнг»: офіційні звинувачення на адресу Росії та реакція Кремля. 
<https://www.radiosvoboda.org/a/29251026.html> (2019, травень, 18). 
2 Збитий на Донбасі «Боїнг»: офіційні звинувачення на адресу Росії та реакція Кремля. 
<https://www.radiosvoboda.org/a/29251026.html> (2019, травень, 18). 
3 Меркель потрясена крушением малайзийского Boeing. <https://russian.rt.com/inotv/2014-07-18/Merkel-potryasena-
krusheniem-malajzijskogo-Boeing> (2019, квітень, 17). 
4 Збиття Boeing 777 біля Донецька. <https://https://uk.wikipedia.org/wiki/Збиття_Boeing_777_біля_Донецька 
(2019, травень, 01). 
5 Німеччина зупиняє дію угоди з РФ про постачання озброєння через кризу в Україні. <https://ua.112.ua/polityka/ 
nimechchina-zupinyaye-diyu-ugodi-z-rf-pro-postachannya-ozbroyennya-cherez-krizu-v-ukrayini-96468.html>  
(2019, травень, 16). 
6 Шерр, Дж. (2014). Міркування про нову сварку Сходу і Заходу. Національна безпека і оборона, 5-6 (148-149), 
87-91.  
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Словаччина) або ж через зацікавлення іншим геополітичним регіоном (Франція, Італія, Іспанія). 
Саме завдяки зусиллям Німеччини жодна із країн-учасниць ЄС не виступила із правом вето під час 
голосування за впровадження та продовження санкцій проти Росії 22 червня 2015 р. Як зазначає 
Т.Сидорук, країни ЄС дотримуються єдиної позиції щодо несприйняття дій РФ в Україні, і 
запровадження санкцій проти Росії консенсусом усіх 28 країн-членів вважається значущим 
здобутком1. 

Німеччина докладає чималих зусиль для розв’язання російсько-українського конфлікту і її 
політика у вказаному руслі містить такі компоненти, як підтримка санкцій проти Росії, надання 
фінансової підтримки для України та пошук форматів для переговорів, переслідуючи головну мету: 
переведення конфлікту від військової конфронтації до дипломатичного вирішення. Німецькі 
дипломати активізували свою діяльність у чотиристоронньому форматі за участі України, 
Німеччини, Франції та Росії, з метою деескалації конфлікту, відомому ще як Нормандський формат. 
Результатом їх спільної роботи були Мінські домовленості від 11-12 лютого 2015 р. Німеччина 
надала фінансову підтримку для реалізації проектів на користь внутрішньо переміщених осіб, 
реконструкцію або розвиток соціальної інфраструктури на сході України. Крім того, німці 
допомагають у лікуванні бійців, постраждалих у зоні проведення антитерористичної операції (далі – 
АТО). Нещодавно, 14 травня 2019 р., українські ЗМІ повідомляли про організацію чергового 
перельоту для 16-ти українських поранених військових на лікування до медичних закладів 
Німеччини. За увесь час, коли німецькі медики долучались до подібних акцій було надано допомогу 
для понад 87 бійців, при цьому витрати на транспортування та перебування у лікувальних закладах 
(тривалістю подекуди до 1 року) оплачувала Німеччина. 

Офіційний Берлін виступав проти «пом’якшення» санкцій запроваджених ЄС щодо Росії. 
А. Меркель наголосила, що «досі у Мінському процесі немає суттєвого прогресу, і це не є доброю 
новиною», а тому про послаблення санкцій не йдеться2. Не підтримувала та засуджувала Німеччина 
будівництво Керченського мосту, який мав би сполучати Росію з анексованим Кримом, яке 
розпочалося з липня 2016 р. У 2018 р. ЄС запровадив санкції щодо шести будівельних компаній, які 
брали участь у будівництві мосту. Німці у цьому питанні були солідарними з об’єднаною Європою. 
Згодом, хвилю критики викликав інцидент у Азовському морі із захопленням українських моряків, 
який мав місце 25 листопада 2018 р. та призвів до запровадження в Україні воєнного стану на 30 
днів у 10 областях суміжних до зони проведення АТО. Реакція офіційного Берліну була миттєвою. 
Зокрема, голова комітету з питань зовнішньої політики Німеччини Н. Реттген заявив, що ескалація 
Росією напруженості в Азовському морі доводить відсутність інтересу з її боку до пошуку шляхів 
мирного врегулювання конфлікту з Україною3. Заступник міністра закордонних справ, 
держсекретар МЗС Німеччини у справах Європи М. Рот заявив, що ситуація є вкрай небезпечна, а 
Росія має гарантувати вільний доступ до українських портів в Азовському морі4. А. Меркель 
у телефонній розмові з П. Порошенко висловила занепокоєння застосуванням зброї та пообіцяла 
зробити все для деескалації конфлікту5. Однак, подібні заяви Німеччини, схоже, не дають 
очікуваного результату. Росія надалі порушує Мінські домовленості, веде не лише активні бойові 
дії, а й продовжує використовувати елементи гібридної війни. Прикладом цього є нещодавня заява 
про рішення «господаря Кремля» спростити процедуру видачі паспортів жителям окупованого 
Донбасу. Було б несправедливо говорити про недієвість міжнародних санкцій, бо все ж таки у такий 
спосіб, не вдаючись до зброї, цивілізований світ, об’єднується навколо спільної проблеми та «вказує 
на помилки» тим, хто порушує «правила гри». У випадку з такою потугою як Російська Федерація, 

                                                      
1 Сидорук, Т.В. (2015). Роль Німеччини у формуванні спільної позиції ЄС щодо російсько-українського 
конфлікту. Стратегічні пріоритети, 3, 33-37. 
2 Меркель виступила проти пом’якшення санкцій щодо Росії. DW.COM <https://www.dw.com/uk/a-45494163> 
(2019, квітень, 10). 
3 У Бундестазі відреагували на ескалацію в Азовському морі. EUROINTEGRATION.COM.UA 
<https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/11/26/7089848> (2019, квітень, 12). 
4 Уряд ФРН закликає Україну і Росію не допустити «жахливих наслідків». DW.COM <https://www.dw.com/ 
uk/уряд-фрн-закликає-україну-і-росію-не-допустити-жахливих-наслідків/a-46450> (2019, травень, 12). 
5 Меркель пообіцяла зробити все можливе для деескалації ситуації в Азовському морі. DT.UA 
<https://dt.ua/UKRAINE/merkel-poobicyala-zrobiti-vse-mozhlive-dlya-deeskalaciyi-situaciyi-v-azovskomu-mori-
295252_.html> (2019, квітень, 12). 
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доводиться не легко. Причини цього очевидні: по-перше, Росія одна з найбільших країн світу, яка 
володіє величезним ресурсним, людським, технічним потенціалом тощо. По-друге, політичний 
режим, державний апарат, політична еліта перебуває у своєрідному коконі власної ідеології 
«русского мира» та невичерпних амбіцій. З іншого боку, не всі країни, які засуджують політику РФ 
вдаючись до санкцій, готові до кінця потерпати від економічних збитків. У цьому контексті 
прагматична Німеччина завжди стоїть на варті своїх економічних національних інтересів. Яскравим 
прикладом є згода Німеччини на будівництво магістрального газопроводу Північний потік-2 по дну 
Балтійського моря. У такий спосіб Берлін демонструє свій егоїзм та бажання вибудувати нову 
архітектоніку відносин у Європі з власним лідерством та стратегічним партнерством із Росією. 
Німеччина виражає стурбованість та зацікавлення проблемою України, натомість справжні інтереси 
знаходяться у іншій площині, що свідчить про двоякість офіційної політики Берліна. Для України це 
надто тривожна ситуація. Адже все виглядає так, ніби Німеччина і Росія, забувши про свою 
причетність до Нормандського формату, Мінських угод та їх кінцеву мету, ведуть відверту змову 
«за спиною» нашої держави. За таких умов, про гарантії безпеки України говорити не доводиться, а 
будапештський меморандум став «угодою без зобов’язань». Як влучно зазначив В. Горбулін, своєю 
позицією щодо проекту Північний потік-2 Німеччина чітко роз’єднала загальноєвропейський і 
національний німецький інтереси1. 

Висновки. Позиція Німеччини щодо східного виміру політики ЄС, є неоднозначною. 
Очевидним і беззаперечним є той факт, що у своїй політиці ФРН керується власними національними 
інтересами. У першу чергу це статусні та економічні пріоритети. Німеччина підтримує економічну 
інтеграцію ЄС та країн, охоплених Східним партнерством. А от змінювати характер політичних 
відносин з цими країнами Німеччина не поспішає. Очевидно, Берлін вважає, що краще зберегти 
«нейтралітет», за якого Східне партнерство продовжуватиме існування як частина ЄПС, та 
не збільшуватиме шансів країн-партнерів на вступ до ЄС. Важливо, що за таких умов, не буде 
непорозумінь у відносинах із Росією для яких Німеччина намагається знайти особливе місце у своїй 
зовнішній політиці. Окремі дослідники припускають, що за таких умов політичні осередки 
Німеччини, орієнтовані на Росію, мають усі підстави, щоб «воскреснути із кладовища ідеології»2. 
Ймовірно через це, Берлін вкрай обережний у висловлюваннях щодо збільшення витрат на розвиток 
Східного партнерства, лібералізації візового режиму тощо. З одного боку Німеччина висловлює 
підтримку країнам Східного партнерства на шляху реформ та наближення до стандартів ЄС, а 
з іншого – позбавляє їх стимулів для реалізації поставлених цілей. 
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EXTRADITION IN TRANSNATIONAL  
CRIMINAL LAW 

The article deals with the issues of extradition of persons who committed a transnational crime, 
in particular, the legal regulation of these relations on the international level. The legal grounds 
for extradition, such as conventions, intergovernmental agreements, framework conventions on 
extradition,  regional  international  acts,  in  particular,  the  European  arrest  warrant,  etc.  are 
analyzed.  The  main  focus  on  the  issue  of  individuals  is  given  to  the  provisions  of  the  UN 
Convention against Transnational Organized Crime of 2000. The  issues of  transfer of convicted 
persons  and  the  right  of  States  parties  to  consider  the  possibility  of  concluding  bilateral  or 
multilateral agreements or arrangements for the transfer of persons convicted of imprisonment 
or other forms of deprivation of liberty for crimes covered by this Convention in order to allow 
them to serve their sentence in their territories. 
Keywords: transnational crime, convention, extradition, транснаціональний злочин, 
конвенція, видача особи (екстрадиція), передача засудженої особи 

Постановка проблеми. У наш час поглиблення взаємозалежності держав, інтересів 
міжнародної спільноти у цілому, розвитку міжнародної злочинності, зокрема транснаціональної 
організованої злочинності, навіть велика держава не в змозі самостійно забезпечити свою безпеку, 
що вимагає активної співпраці, взаємної допомоги, співробітництва по різним напрямкам у тому 
числі й у питаннях видачі (екстрадиції) злочинців. Розвиток засобів комунікації, спрощення 
паспортного контролю, існування «прозорих» кордонів між державами, недосконалість 
національних механізмів протидії транснаціональній злочинності та інші чинники сприяють 
ухиленню осіб від кримінальної відповідальності. У цих умовах особливу роль відіграє міжнародне 
співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю шляхом надання правової допомоги по 
кримінальним справам, однією з форм якої виступає видача осіб або екстрадиція.  

Із формуванням транснаціонального кримінального права як сфери міжнародного права 
постало актуальне питання про правове регулювання відносин видачі осіб, що скоїли 
транснаціональні злочини. Із прийняттям Генеральною Асамблеєю Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 15 листопада 2000 р. 
(Резолюція 55/25)1 питання видачі правопорушників знайшли своє закріплення у статтях 16 та 17, 
проте існує цілий ряд питань, пов’язаних із екстрадицією у транснаціональному кримінальному 
праві, які потребують конкретизації й узгодженості норм міжнародного кримінального права.  

Метою статті є вивчення на основі доктринальних джерел та нормативних актів тенденцій 
розвитку інституту екстрадиції як одного з ключових елементів системи міжнародного 
співробітництва у транснаціональному кримінальному праві. 

Аналіз останніх досліджень. Інститут видачі (екстрадиції) правопорушників як спеціальний 
об’єкт аналізу у міжнародному кримінальному праві належать до числа давніх й достатньо добре 
досліджених як у працях вітчизняних так й зарубіжних вчених. Проблеми екстрадиції вивчались 
                                                      
1 Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності, ухвалена Резолюцією 55/25 Генеральної 
Асамблеї (15 листопада 2000 р.). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789>. 



ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online)   EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 6 Issue 3 2019 

 21

у працях О. Бастрикіна, В. Березняка, А. Бойцова, О. Виноградової, С. Вихриста, О. Волеводза, 
І. Карпеця, М. Костенка, С. Лихової, І. Лукашука, В. Маляренка, Д. Мудрак, А. Наумова, В. Панова, 
Ю. Решетова, К. Родіонова, Н. Сафарова, М. Таганцева, В. Тертишника та інших вчених. Питанням 
видачі осіб, що скоїли політичні злочини, присвячені праці Н. Зелінської; питанням прокурорського 
нагляду за процедурою екстрадиції – праці Л. Удалової, В. Мотиль, О. Гумін; захисту прав людини 
при здійсненні екстрадиції – С. Нестеренко. Серед західних вчених до дослідження екстрадиції 
звертались И. Бантекас, М. Браник, Н. Бойстер, М. Ветнцель, Г. Гриффт, Г. Джилберт, Д. Джонс, 
А. Дюкер, А. Кемпбелл, М. Келли, М. Мерье, Г. Стрессен, Ж. Рони, М. Форд, У. Шабас та інші 
вчені. Грунтовно проблематика інституту екстрадиції викладена в книгах А. Бойцова, Р. Валеєва, 
С. Вихриста, колективній монографії під редакцією академіна РАН В.Н. Кудрявцева, С. Нестеренко, 
фундаментальних трудах професора М. Басcіоуні, професора І. Ширера. У працях зазначених 
авторів були розроблені основи правового інституту екстрадиції, принципи й фундаментальні 
правила здійснення процедури видачі, підстави відмови у видачі, роль і значення прав особи 
у екстрадиційному процесі, проблеми імплементації міжнародних договорів про видачу тощо. 

Разом з тим, враховуючи існуючі напрацювання, у зв’язку із безпрецедентним розвитком 
транснаціональної злочинності слід акцентувати увагу на тенденціях міждержавного 
співробітництва по кримінально-правовим питанням й особливостях екстрадиції у сучасному 
транснаціональному кримінальному праві. Зокрема, вимагає удосконалення система 
співробітництва держав по питанням транснаціональної злочинності, актуальним являється 
введення у міжнародну практику боротьби зі злочинністю нових юридичних інструментів, перегляд 
деяких екстрадиційних обмежень тощо. Вимагає вивчення реформа системи видачі 
правопорушників, що застосовується державами-членами Євросоюзу у зв’язку із введенням нового 
Європейського ордеру на арешт. 

Виклад основного матеріалу. У світовому масштабі транснаціональна організована 
злочинність викликає особливу стурбованість, оскільки їй властивий глобальний характер 
протиправної діяльності, яка здійснюється більше ніж у двох державах, характеризується ретельною 
підготовкою, ієрархією, розвинутою структурою, пов’язана із незаконним переміщенням через 
кордони людей, товарів, грошей, інформації. Відбувається ігнорування кримінальними структурами 
державних кордонів та норм міжнародного права. До транснаціональних злочинів можна віднести 
будь-який злочин міжнародного характеру.  

У внутрішньодержавному законодавстві широко використовуються терміни «видача» й 
«екстрадиція» як ідентичні. Однак, у доктрині міжнародного кримінального права відзначається, 
що вони мають суттєві відмінності. Так, екстрадиція відрізняється від видачі, у першу чергу, 
змістом, оскільки включає в себе стадію порушення ініціативи про передачу (видачу) особи; процес 
прийняття рішення з даного питання компетентними органами двох держав; стадію оскарження 
прийнятого рішення; власне процес передачі (видачі) особи; легалізацію вироку судом тієї держави, 
яка прийняла дану особу тощо. Відповідно, пропонується тлумачити екстрадицію як сукупність 
заходів щодо видачі особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для 
притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку1. На ранніх етапах розвитку 
права видачі з ним конкурувало право притулку2, що розвивалось під впливом релігійних 
переконань, й мало як правовий так й гуманний характер. В основу права притулку покладена ідея 
недоторканності людини, що сховалась у певному місці. Останнім часом у зв’язку із ухваленням 
Європейською Радою Рамочного рішення про Європейський ордер на арешт введений 
до міжнародно-правового обігу термін «передача». Видача й передача являються різними 
інститутами, оскільки передачу обвинуваченої особи, на відміну від видачі, може вимагати лише 
суд. 

Видача особи (екстрадиція) є давньою формою міжнародного співробітництва держав й 
застосовується за умови перебування особи, що вчинила кримінальне правопорушення (злочин) 
в одній державі, на території іншої. І. Лукашук та А. Наумов розглядають видачу як найдавнішу 
форму взаємної допомоги держав у боротьбі зі злочинністю й підкреслюють, що «у цілому інститут 
                                                      
1 Удалова, Л.Д., Мотиль, В.І., Гумін, О.М. (2012). Прокурорський нагляд за екстрадицією особи: навчальний 
посібник. Київ: Скіф. 
2 Пероговский, В.И. (1859). О началах международного права относительно иностранцев у народов древного 
мира. Сочинение Василия Пероговского. Киев: Университетская типография. 
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видачі розвивалася у відповідності з історичною тенденцією демократизації і захисту прав 
людини»1. Поняття «екстрадиція» було зафіксовано у багатьох документах ще з стародавніх часів. 
Наприклад, у 1174 р. між Генріхом II Англійським і Вільгельмом Шотландським укладено договір, 
за яким видавали зрадників та вбивць. Інститут екстрадиції являється важливою формою 
співробітництва держав та надання взаємної допомоги у сфері боротьби із транснаціональною 
злочинністю, забезпечуючи невідворотність відповідальності та покарання осіб, які переховуються 
від правосуддя. 

У давні часи сформувались й інші основні принципи, відповідно до яких здійснюється 
екстрадиція, зокрема принцип законності (nullum crimen sine lege), принцип невидачі за політичні 
злочини, принцип спеціальності, «не двічі за те саме», «або видай, або суди» тощо. Принцип 
невидачі за політичні злочини тісно пов’язаний з інститутом політичного притулку й зазначені 
принципи розвивались одночасно, проте, як зазначає Д. Мудрак, «право притулку ширше принципу 
невидачі»2. Принцип спеціальності передбачає, що особа не підлягає кримінальному 
переслідуванню за будь-які інші злочини, крім тих, які обумовили її видачу. Важливим 
інструментом забезпечення принципу nullum crimen sine lege в інституті екстрадиції, як зазначає 
С. Нестеренко, «виступає правило подвійної кримінальності згідно з яким злочин, зазначений 
у запиті про екстрадицію, повинен визнаватися кримінально карним за законодавством як 
запитуючої, так і запитуваної держав»3. 

Екстрадицію використовують для переслідування злочинців, винесення вироку чи виконання 
вже оголошеного вироку. Суть екстрадиції полягає у забезпеченні передання підозрюваної, 
обвинуваченої чи засудженої особи державою, на території якої вона перебуває, державі, 
на території якої така особа вчинила злочин або громадянином якої вона являється, а також можливе 
передання такої особи під юрисдикцію держави, що потерпіла від наслідків злочину з метою 
притягнення особи до відповідальності.  

У доктрині міжнародного кримінального права злочини, що підлягають екстрадиції, 
виділяють в окрему групу екстрадиційних злочинів (Н. Бойстер, Н. Зелінська). Їх основні 
характеристики встановлюються національним правом та міжнародними угодами й саме 
екстрадицій ні злочини являються міжнародними злочинами у початковому значенні цього слова. 
З огляду на те, що міжнародний злочин може мати властивість поєднання множинної («подвійної» і 
більше) або міжнародної кримінальності і множинної («подвійної» і більше) або міжнародної 
юрисдикції Н. Зелінська виділяє в структурі міжнародної злочинності три категорії міжнародних 
злочинів: міжнародний екстрадиційний злочин, транснаціональний злочин та міжнародно-правовий 
злочин4. На характеристиці транснаціональних злочинів як екстрадиційних наголошує Н. Бойстер, 
виділяючи їх в окрему групу5. 

Екстрадиційним називають злочин, що має наслідком видачу. Професор М. Бассіоуні 
справедливо вважає, що проблема видачі являється, у першу чергу, проблемою юрисдикції6. Для 
здійснення видачі недостатньо, щоб були встановлені повноваження, а саме, щоб одна держава, 
мала право вимоги, а друга мала можливість виконати цю вимогу. При наявності «подвійної 
юрисдикції» злочин може розглядатися як такий, що тягне за собою видачу тільки у тому випадку, 
якщо має місце і «подвійна кримінальність», тобто воно визнається злочином по законодавству, як 
запитуваної так й запитуючої держави. Таким чином, діяння являється міжнародним 
екстрадиційним злочином у ситуації співпадіння юрисдикції двох держав («подвійна юрисдикція») і 
кримінальності діяння («подвійна кримінальність»).  

                                                      
1 Лукашук, И.И., А.В. Наумов (1998). Выдача обвиняемых и осужденных в международном уголовном праве: 
учебно-практическое пособие. Москва: РЮИД. 
2 Мудрак, Д.О. (2006). Поняття видачі правопорушників та передачі засуджених осіб у міжнародному праві. 
Бюлетень Міністерства юстиції України, 8, 98-105. 
3 Нестеренко, С.С. (2011). Міжнародно-правовий захист прав людини при здійсненні екстрадиції: монографія. 
Одеса: Фенікс. 
4 Зелинская, Н.А. (2006). Международные преступления и международная преступность: монография. Одесса: 
Юридична література.  
5 Boister, N. (2012). An introduction to Transnational Criminal Law. Oxford: University Press, 301.  
6 Bassiouni, M.Ch. (1974). International Extradition and World Public Order. New York: Oceana publication inc. 
Dobbis Ferry, 202. 
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Притому, що такі діяння не завжди представляють реальну небезпеку більш ніж для однієї 
держави, вони являються «міжнародно-визнаними» злочинами, оскільки посягають на цінності, що 
підлягають кримінально-правовому захисту не менше ніж у двох взаємодіючих державах. Таким 
чином, міжнародний злочин цієї категорії – це діяння, у зв’язку з яким держави несуть міжнародні 
екстрадиційні зобов’язання, тобто взаємодіють з приводу застосування заходів кримінальної 
репресії. Як слушно зазначають С. Лихова і М. Свистуленко, «не будь-які злочини можуть тягти 
видачу злочинця, а лише ті, які характеризуються низкою ознак, що визначають злочин як 
екстрадиційний» 1. 

Міжнародна протиправність злочинних діянь закріплюється міжнародними договорами, а 
конкретна кримінальна караність злочинів визначається національним законодавством держав. Звісно, 
за таких умов злочини міжнародного характеру, згідно законодавства різних держав, мають 
відмінності у назві, тлумаченні елементів складу злочину тощо, однак такі відмінності за назвою, а не 
за сутністю злочинних дій, не впливають на характеристику злочинного діяння та не перешкоджають 
видачі. Мова йде про транснаціональні злочини, до яких належать: тероризм, захоплення заручників, 
незаконне поводження з ядерними матеріалами, торгівля людьми, катування, злочини проти осіб та 
установ, які користуються міжнародним захистом, кіберзлочини, піратство, злочини проти безпеки 
морського судноплавства та цивільної авіації, найманство тощо. Відповідно, внаслідок своєї особливої 
суспільної небезпечності, держави за їх вчинення передбачають можливість призначення покарання, 
яке є більш суворим, ніж визначена умова видачі. 

Питання про видачу особи з урахуванням кримінальної юрисдикції спирається як 
на міжнародно-правове регулювання так й на підходи національного законодавства про можливість 
кримінального переслідування осіб, що скоїли злочини за межами національної території. Правове 
регулювання екстрадиції осіб, що скоїли транснаціональний злочин, не охоплюється одним чи 
навіть кількома правовими актами і повинно виходити з положень, норм і принципів різних галузей 
національного законодавства і самостійних правових систем – національного й міжнародного права, 
що знаходяться у постійному взаємозв’язку. Питання видачі (екстрадиції) злочинців вирішується 
у рамках міжнародного співробітництва держав у боротьбі з транснаціональними злочинами 
на основі Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 р. 2та додаткових 
протоколах до неї, Конвенції про передачу засуджених осіб від 21 березня 1983 р.3; договорів про 
правову допомогу у кримінальних справах, які включають норми щодо екстрадиції; спеціальних 
конвенцій, спрямованих на боротьбу з транснаціональною злочинністю (Конвенція про боротьбу 
із незаконним захопленням повітряних суден від 16 грудня 1970 р.4, Конвенція про боротьбу з 
незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації від 23 вересня 1971 р.5, 
Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17 грудня 1979 р.6, Міжнародна 
конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом від 16 грудня 1997 р.7, Міжнародна конвенція про 
боротьбу з актами ядерного тероризму від 13 квітня 2005 р. 8тощо) у рамках Інтерполу, Європолу та 
інших міжнародних організацій.  

Спеціальні конвенції встановлюють чіткі зобов’язання держав затримати злочинця 
за відповідне правопорушення на своїй території та/або видати його, або передати справу своїм 
                                                      
1 Лихова, С., Свистуленко, М. (2001). Актуальні питання вдосконалення інституту екстрадиції. Право 
України, 1, 120-124. 
2 Європейська конвенція про видачу правопорушників (13 грудня 1957 р.). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_033>. 
3 Конвенція про передачу засуджених осіб (21 березня 1983 р.). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_025>. 
4 Конвенція про боротьбу із незаконним захопленням повітряних суден (16 грудня 1970 р.). Офіційний веб-сайт 
Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_167>. 
5 Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації (23 вересня 
1971 р.). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_165>. 
6 Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників (17 грудня 1979 р.). Офіційний веб-сайт 
Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_087>. 
7 Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом (16 грудня 1997 р.). Офіційний веб-сайт 
Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_374>. 
8 Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму (13 квітня 2005 р.). Офіційний веб-сайт 
Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d68>. 
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органам з метою переслідування (принцип «або видай або суди»). Зокрема, Конвенція про боротьбу 
із незаконним захопленням повітряних суден від 16 грудня 1970 р. встановила, що передбачений 
нею злочин вважається таким, що підлягає включенню в якості злочину, що тягне за собою видачу, 
у будь-який довоговір про видачу, укладений між договірними сторонами (ст. 8). 

Без голосування (тобто методом консенсусу) 14 грудня 1990 р. на 45-й сесії Генеральної 
Асамблеї ООН (Резолюція 45/116) ухвалений Типовий договір про видачу, який встановлює види 
правопорушень, які можуть потягнути за собою видачу відповідної особи й принципи, відповідно 
до яких видача здійснюється (принцип спеціалізації). Перш за все, зазначаються злочини, які 
караються у відповідності із законодавством обох сторін тюремним ув’язненням чи іншою мірою 
позбавлення волі на строк не менше 1 (2) року чи більш серйозним покаранням. Щодо передачі 
засуджених для відбування покарання в інших державах, то видача дозволяється тільки у тому 
випадку, якщо до завершення строку цього покарання залишається не менше 4 (6) місяців (ст. 2 
п. 1). Цей же документ передбачає, що імперативною підставою для відмови у видачі являється 
правопорушення політичного характеру (ст. 3), що не чинить перепон сторонам у виконанні будь-
якої багатосторонньої конвенції розпочинати судове переслідування у випадку, якщо вони 
не здійснюють видачу. Типовий договір про видачу 1990 р. передбачає й інші підстави для відмови 
у видачі осіб, що здійснили правопорушення. 

Низка правових актів щодо екстрадиції була ухвалена в рамках європейських міжнародних 
організацій, серед яких Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму 16 травня 2005 р.1, угоди 
між державами-членами ЄС про спрощення передачі запитів про видачу, відповідні положення 
Шенгенських угод. Певною мірою норми про видачу правопорушників були систематизовані й 
ухвалені Європейською Радою 13 червня 2002 р., яка прийняла Рамочне рішення 2002/584/JHA 
відносно Європейського ордеру на арешт і процедури видачі між державами-членами. Це Рішення 
2002/584/JHA спростило і прискорило процедуру арешту і видачі злочинців. Політична і 
адміністративна стадії видачі були замінені судовим механізмом й після набрання юридичної сили 
Рішення з 1 липня 2004 р. суди держав Євросоюзу визнають (з мінімумом формальностей) запити 
про видачу злочинця, направлені судом іншої держави ЄС. 

Зазначені запити у Рамочному рішенні 2002/584/JHA отримали назву «європейський ордер 
на арешт». Рамочне рішення визначає Ордер як «будь-яке судове рішення, видане державою ЄС 
з метою арешту чи видачі іншою державою запитуваної особи з метою пред’явлення кримінального 
обвинувачення, поміщення під варту, виконання ордеру на арешт». За правилами комунітарного 
права видачу тягнуть наступні правопорушення (якщо вони караються в державі ЄС, що видає ордер 
на арешт, позбавленням волі на строк не менше трьох років): тероризм, торгівля людьми, корупція, 
участь у злочинній організації, підробка валюти, вбивство, расизм і дискримінація, насилля, 
торгівля викраденими транспортними засобами, шахрайство, включаючи злочини, що зачіпають 
фінансові інтереси Європейських Співтовариств. 

До цього країни Євросоюзу здійснювали передачу обвинувачених тільки міжнародним судам, 
а строк екстрадиції у цьому випадку ніколи не застосовувався. І хоча у самому Рамочному рішенні 
екстрадиція, видача й передача часто використовуються як синоніми, все ж, уявляється, що новий 
термін був введений для того, щоб позначити корінну відмінність процедури, яка здійснюється 
у рамках Євросоюзу між державами-членами ЄС, від умов традиційної екстрадиції меж членами ЄС 
та іншим світом. Маючи на увазі те, що екстрадиції підлягають тільки громадяни іноземних держав, 
слід відмітити, що Рамочне рішення передбачає виключення з цього правила. Так, наприклад, 
у новій редакції Основного Закону Німеччини (конституція Німеччини) громадянин Німеччини 
не може бути екстрагований до іноземної держави. У той же час Закон дозволяє передати його 
до іншої держави ЄС чи міжнародного суду при умові дотримання законності.  

Із введенням в юридичний обіг з 1 січня 2004 р. нового юридичного інструменту – 
європейського ордеру на арешт, що замінив у відносинах країн Євросоюзу формальну процедуру 
екстрадиції новим механізмом передачі обвинувачених і засуджених між судовими органами 
держав-членів, на європейському континенті функціонують два окремих незалежних механізми 
доставки осіб. Одна з них, заснована на Європейському ордері на арешт, діє в режимі, вільному від 

                                                      
1 Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму (16 травня 2005 р.). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_712>. 
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більшості обмежень, які характерні для екстрадиції (зокрема, допускається передача власних 
громадян, не передбачується «виключення політичних злочинів», встановлено прискорений порядок 
розгляду при задоволенні відповідних клопотань тощо). Друга система співробітництва, що 
опирається на традиційні принципи екстрадиції, супроводжується суттєвою тривалістю 
екстрадиційного процесу, перепонами політичного й правового характер для задоволення запитів 
про видачу, низькою ефективністю процедур екстрадиції. У цьому зв’язку, фундаментальним 
завданням, що відповідає інтересам взаємного співробітництва по кримінально-правовим питанням, 
являється адаптація механізму екстрадиції до сучасних потреб боротьби із злочинністю. 

Чільне місце серед міжнародно-правових актів щодо видачі осіб, які вчинили 
транснаціональний злочин, займає вже згадувана Конвенція ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. Зазначена Конвенція визначає 
транснаціональний характер злочину й встановлює різні форми співробітництва держав у боротьбі 
зі злочинністю (передача кримінального провадження – ст. 21, захист свідків – ст. 24, допомога 
потерпілим – ст. 25 тощо), серед яких суттєве місце займає видача правопорушників (ст. 16) та 
передача засуджених осіб (ст. 17), що скоїли транснаціональний злочин. 

Згідно ст. 16 п. 1 Конвенції ООН 2000 р. видача застосовується до осіб, які скоїли 
транснаціональний злочин, або якщо до злочину причетна організована злочинна група, при 
наявності умов: а) особа знаходиться на території запитуваної держави-учасниці, б) діяння, 
у зв’язку з яким запитується видача, є кримінально караним відповідно до внутрішнього 
законодавства як запитуючої держави-учасниці, так й запитуваної держави-учасниці. Якщо 
прохання про видачу стосується декількох окремих серйозних злочинів, деякі з яких 
не охоплюються цією статтею, то запитувана держава-учасниця може застосувати цю статтю 
також й щодо цих останніх злочинів (ст. 16 п. 2). Норми ст. 16 (п. 3) про видачу застосовуються 
до будь-якого транснаціонального злочину згідно ст. 3 п. 1 (a) або (b) Конвенції, що зобов’язує 
держави-учасниці включати такі злочини як діяння, що можуть спричинити видачу, до будь-якого 
договору про видачу. Правовою підставою для видачі у зв’язку з транснаціональним злочином 
буде зазначена Конвенція ООН 2000 р., про що повідомляється Генеральний секретар ООН при 
ратифікації, прийнятті або затвердженні Конвенції. 

Видача здійснюється відповідно до умов, що передбачаються внутрішнім законодавством 
запитуваної держави-учасниці або договорами про видачу, що застосовуються. Зокрема 
законодавством України (Глава 44 Кримінально-процесуального кодексу України «Видача осіб, які 
вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція)»1) закріплені загальні умови та процесуальний 
порядок підготовки необхідних документів, що передбачає: офіційне звернення про встановлення 
місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої 
особи; перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі; прийняття рішення за запитом; 
фактичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави. 

При цьому норми ст. 16 п. 8 Конвенції ООН 2000 р. закликають держави не зволікати 
з процедурою видачі та спростити пов’язані з нею вимоги про надання доказів, а норми ст. 16 п. 9 
надають державам-учасницям право, на прохання запитуючої держави, взяти під варту особу, яка 
знаходиться на її території й видача якої запитується, або вжити інших відповідних заходів для 
забезпечення її присутності в ході процедури видачі. У випадку відмови у видачі особи, у зв’язку з 
транснаціональним злочином, на підставі, що така особа є її громадянином, запитувана держава 
зобов’язана передати справу без невиправданих затримок своїм компетентним органам з метою 
переслідування і співробітничати із запитуючою державою (ст. 16 п. 10). 

Важливо, що Конвенція ООН 2000 р. може слугувати самостійною підставою для видачі осіб, 
яким інкримінуються такі злочини. Кожен із злочинів, щодо яких застосовується Конвенція, 
вважається включеним до будь-якого договору про видачу між державами-учасницями, в якості 
злочину, який може мати наслідком видачу (ст. 16 п. 3). Якщо держава-учасниця, що обумовлює 
видачу наявністю договору, отримує прохання про видачу від іншої держави-учасниці, з якою вона 
не має договору про видачу, вона може розглядати чинну Конвенцію як правову підставу для видачі 
у зв’язку з будь-яким злочином, до якого застосовується стаття 16. 

                                                      
1 Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної 
Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>. 
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Таким чином, Конвенція ООН 2000 р. щодо видачі осіб, що скоїли транснаціональний злочин, 
допускає наявність двох різнопланових традицій у сфері права й практики. По-перше, держави-
учасниці можуть обумовлювати видачу наявністю договору між запитуваною і запитуючою 
державами, та, по-друге, при відсутності договору, передбачити допустимість видачі, закріпивши 
відповідну норму у своєму внутрішньому законодавстві. Зокрема, при ратифікації Конвенції ООН 
2000 р. у відповідному законі Україною передбачено, що Конвенція являється правовою підставою 
для співробітництва по питанням видачі, якщо із запитуваною державою договірних відносин щодо 
видачі не існує1. 

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. також регулює 
передачу засуджених осіб (ст. 17) й надає право державам-учасницям розглядати можливість 
укладання двосторонніх або багатосторонніх угод чи домовленостей про передачу осіб, засуджених 
до тюремного ув’язнення або інших видів позбавлення волі за злочини, що охоплюються цією 
Конвенцією, для того, щоб вони могли відбувати строк покарання на їхніх територіях.  

Проте слід звернути увагу на те, що норми Конвенції ООН 2000 р. обмежені колом злочинів, 
що визначені в ній. У першу чергу це такі «серйозні злочини» (ст. 2) транснаціонального характеру 
як корупція, розкрадання майна, відмивання доходів та фінансові злочини тощо. Ця обставина 
вимагає розробку й прийняття універсальної конвенції про видачу, що охоплювала б видачу 
злочинця чи передачу засудженої особи за будь-який транснаціональний злочин. Така конвенція 
на основі врахування сучасних тенденцій розвитку міжнародного співробітництва по кримінально-
правовим питанням, а також ситуації, що складається у сфері протидії найбільш небезпечним видам 
транснаціональної злочинності, і перш за все, тероризму, дозволила б сформувати систему видачі, 
яка б функціонувала у більш гнучкому режимі, вільному від окремих екстрадиційних обмежень, що 
чинять перепони ефективній взаємодії держав у боротьбі зі злочинністю. Як зазначає Н. Зелінська, 
у наш час «принцип невидачі політичних правопорушників створює враження застарілої 
концепції»2. Цей принцип побудований на протиставленні «злочинного» та «політичного», у той час 
як «абсолютна» злочинність й політична мотивація різняться між собою. Сучасні міжнародно-
правові інструменти цілком здатні захистити людину від можливих переслідувань по політичним 
мотивам, не виправдовуючи при цьому політичні злочини, у тому числі й транснаціональні. Мова 
йде у першу чергу про тероризм.  

При здійснені екстрадиції осіб, що скоїли транснаціональний злочин, існує ряд проблемних 
питань. Однією із самих серйозних перепон для екстрадиції уявляється проблема застосування 
окремих видів кримінальних покарань. Зокрема, можливість призначення смертної кари 
за транснаціональний злочин, який являється підставою для видачі, дозволяє запитуваній державі 
відмовити в екстрадиції. Потребує з’ясування питання про те, чи застосовується до екстрадиції 
загальне положення права, відповідно о якого закон не має зворотньої дії у часі. Професор Ж. Рони 
позитивно вирішив це питання: кримінальні закони, безспірно, не мають зворотної дії в часі, проте 
договір про видачу не встановлює жодного нового покарання і не посилю ті, що вже існують3. До 
речі, не слід розглядати видачу як покарання (М. Таганцев), видача – це процес, метою якого є 
сприяння з боку однієї держави іншій у забезпеченні належних для правосуддя умов відповідно 
до юрисдикції. 

При вирішенні питання видачі правопорушника або передачі засудженої особи велике 
значення має питання громадянства й строки давності. Законодавством багатьох держав, іноді 
на конституційному рівні, передбачені заборонні норми щодо видачі власних громадян, окрім таких 
держав як США, Велика Британія, Канада тощо, що не робить ці положення загальновизнаними. 
Належність до громадянства запитуваної держави являється правовим фактором, який у переважній 
більшості випадків чинити перепони екстрадиції особи, хоча у міжнародній практиці 
спостерігається певна лібералізація підходів до екстрадиції громадян. Як правило, екстрадиція 
                                                      
1 Закон про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої 
злочинності та протоколів, що її доповнюють 2004 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної 
Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1433-15>. 
2 Зелинская, Н.А. (2006). Международные преступления и международная преступность: монография. 
Одесса: Юридична література.  
3 Даневский, В. (1884). Выдача преступников и прения о ней в Оксфордской сессии Гентского института 
международного права. Юридический вестник, 7, 548. 
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у випадку відсутності у національному законодавстві абсолютної заборони на видачу громадян 
являється допустимою з умовою, що призначене покарання буде відбуватися на території держави 
громадянства злочинця. Така норма (ст. 16 п. 11) передбачена й в Конвенції ООН проти 
транснаціональної організованої злочинності 2000 р. Щодо строків давності, у відповідності з 
міжнародним та національним правом, вони не застосовуються відносно ряду транснаціональних 
злочинів, у подоланні яких проявляє зацікавленість міжнародна спільнота у цілому (тероризм, 
корупція, захоплення заручників, вбивство, піратство, торгівля людьми тощо). 

Висновки. У сучасних умовах безпрецедентного розвитку транснаціональної злочинності 
у світі з метою організації ефективної боротьби зі злочинністю видача (екстрадиція) 
правопорушника розглядається як суттєвий складовий елемент системи міждержавного 
співробітництва, що визначає її роль і значення у цій боротьбі. Не дивлячись на появу нових форм 
взаємодії для забезпечення кримінального переслідування обвинувачених осіб, зокрема, передачі 
осіб згідно Європейського ордеру на арешт, екстрадиція займає провідне становище у міждержавній 
системі правового співробітництва у боротьбі з транснаціональною злочинністю. Європейський 
ордер на арешт застосовується лише відносно країн-членів Євросоюзу і не зачіпає процедури 
екстрадиції з третіми державами.  

Видача особи, що здійснила транснаціональний злочин, являється юридичною процедурою, 
що застосовується у міждержавній практиці, залежить від конкретних обставин справи й тісно 
пов’язана з такою правовою категорією як кримінальна юрисдикція. Видачу не слід розглядати як 
покарання, оскільки вона є лише заходом, що сприяє застосуванню покарання. Транснаціональний 
злочин характеризується як екстрадиційний, криміналізований національним кримінальним правом 
взаємодіючих держав, має не тільки національно-правові, але й міжнародно-правові параметри.  

Видача особи, що скоїла транснаціональний злочин, здійснюється на підставі міжнародних 
угод, що передбачають перелік чи критерії злочинів, що тягнуть за собою видачу, чільне місце серед 
яких займає Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 
2000 р. 

Розрізнена система міжнародно-правових інструментів, передбачених конвенціями, 
договорами між державами та іншими міжнародними правовими актами створює певні перепони й 
стримує держави у боротьбі з транснаціональною злочинністю, що вимагає мінімізації такого роду 
прогалин у екстрадиційних відносинах. 

З огляду на необхідність ефективного співробітництва між державами у зв’язку із зростанням 
й поширенням у всьому світі транснаціональної злочинності (тероризм, захоплення заручників, 
корупція, торгівля наркотиками, торгівля людьми, дитяча порнографія, фальшування грошей, угон 
транспортних засобів тощо) назрілою є проблема розробки й прийняття універсальної конвенції про 
видачу правопорушників та передачу засуджених осіб. Така конвенція має врахувати сучасні 
тенденції розвитку міжнародного співробітництва у сфері кримінальних відносин, зокрема протидії 
найбільш небезпечним видам транснаціональної злочинності, і перш за все, тероризму, й дозволила 
б сформувати систему видачі, яка має функціонувати у більш гнучкому режимі, вільному від 
окремих екстрадиційних обмежень. 

Механізм співробітництва у сфері видачі осіб, що здійснили транснаціональний злочин, також 
потребує удосконалення, у першу чергу необхідно проведення значної роботи по укріпленню 
договірного режиму взаємодії держав, приведення правової бази міжнародного співробітництва 
у відповідність з реаліями і потребами сучасності. 
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CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT OF "PERSONALITY" 
FROM THE POSITIONS OF THE CONSTITUTIONAL LAW 

The article  is devoted  to  the  study of  actual  theoretical  issues of  the  concept of  "personality" 
in the constitutional law of the state. The research is carried out in the context of the formation 
in  the  jurisprudence of  the  triad  "person – personality –  citizen", which  forms  the basis of  the 
existence and functioning of the phenomenology of personality in law and the characteristics of 
"legal  (constitutional)  person".  The  presented  positions  in  their  unity  directly  affect  the 
formation  of  the  phenomenology  of  legal  (constitutional)  person.  Such  systemic  and  complex 
influence  directly  affects  the  transformation  of  the  subject  of  constitutional  law  towards  its 
humanization.  That  is,  in  the  triad,  "person –  society –  the  state",  as  the  object  circle 
of constitutional law, "person‐personality" begins to play a fundamental role. 
Keywords: constitutional law, person, personality, human‐person, citizen, legal status, legal 
(constitutional) person, socium, socialization. 

Проблематика особистості, її стосунків з суспільством і державою завжди привертала і 
привертає увагу представників різних напрямків наукової мислі1. 

Фахівці в сфері біології, філософії, соціології, психології, правознавства досить активно 
ведуть науковий пошук у дослідженні процесів розвитку людини, в тому числі й процесів 
формування особистості, а саме: а) з проблеми співвідношення біологічного та соціального в межах 
однієї і єдиної «людини-особистості» (треба нагадати профільну дискусію, що активно велася ще 
радянськими вченими: психологом П. Симоновим, біологом В. Ефроїмсоном, філософом 
І. Фроловим та ін.); б) в контексті соціалізації особистості (праці і українських, і зарубіжних учених, 
серед яких Н. Й. Черниш, Л. И. Анциферова, М. Н. Корнєв, Н. П. Волкова, О. О. Якуба, В. Г. Циба, 
А. Й. Капська, З. Фрейд, Н. Смелзер, М. Хайдеггер, Д. В. Ольшанський, М. П. Лукашевич, Е. Гіденс, 
                                                      
1 Див.: Орзих, М.Ф. (2005). Личность и право. Одесса: Юрид. лит.; Орзих, М.Ф. (1978). Право и личность. 
Вопросы теории правового воздействия на личность социалистического общества. Киев: Вища школа; 
Бобылев, А.И. (2004). Личность и право. Их взаимодействие на современном этапе. Право и политика, 3, 9; 
Головков, С.А. (2006). Личность и общество во взглядах русских религиозных мыслителе. Вестник 
Московского университета. Сер. 18. Социология и политология, 1, 84-105.; Басик, В.П. (2005). Эволюция 
правового статуса личности и его отражение в российской правовой науке. Правоведение, 1, 23.; Кожевников, 
С.Н. (2007). Личность в политической системе России. Политическая система России: политический и 
государственно-правовой аспекты: монография. Нижний Новгород: ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 116-159; 
Матузов, Н.И., Малько, А.В. (ред.) (1997). Теория государства и права: учебник. Москва: Норма, 231.; 
Орлова, О.В. (2007). Правовая свобода личности в гражданском обществе. Журнал российского права, 5.; 
Ромашов, Р.А., Нижник, Н.С. (ред.) (2005). Государство, общество, личность: проблемы совместимости. 
Москва: Юристъ.; Спиркин, А.Г. (2006). Философия: учебник. Москва: Гардарики, 625-626. та ін. 
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В. І. Волович та ін.); в) в умовах культурологічного дискурсу, коли під його могутнім впливом саме 
й формується особистість (в цьому контексті нам імпонують теоретичні шукання українських 
філософів Є. Бистрицького, А. Єрмоленка, А. Лой, В. Малахова, В. Козловського, В. Парахонського, 
С. Пролєєва, Л. Ситниченка); г) з позицій визначення різних психологічних аспектів комунікативної 
взаємодії людини з іншими членами соціуму, коли здійснюється її соціалізація, в процесі якої й 
формується особистість (у психолого-педагогічних дослідженнях (Н. П. Волкова, А. І. Годлевська, 
Д. М. Годлевська, Н. О. Зуєнко, Г. М. Круглова, В. В. Садова та ін.); у судово-експертній діяльності 
(К. О. Моїсєєва); у діаді «лікар-хворий» (Т. В. Константинова), а також в контексті невербальної 
складової комунікативної взаємодії (Т. А. Вархотов); впливу емоцій на комунікативну взаємодію 
(Н. В. Молчанова); моделей комунікативної взаємодії (М. В. Молоканов); окремих аспектів 
комунікативної взаємодії у професійній діяльності (З. Я. Ковальчук, Т. І. Сила); з екзистенційно-
гуманістичного погляду на процес самоактуалізації особистості (Г. О. Балл, К. Гольдштейн, 
Д. О. Леонтьєв, А. Маслоу, Р. Мей, В. П. Москалець, Т. М. Титаренко, Р. Трач, К. Роджерс, 
В. Франкл, А. Ленгле, С. Д. Максименко та ін.); в контексті формування в правознавстві тріади 
«людина – особистість – громадянин», що лежить в основі існування, функціонування 
феноменології особистості в праві і характеристики «правової (конституційної) людини» (праці 
М. О. Баймуратова, О. В. Батанова, С. Добрянського, Ю. М. Оборотов, М. П. Орзіх, 
П. М. Рабіновича, Н. М. Раданович, С. Р. Станік та ін.). Однак, не дивлячись на достатню кількість 
наукових досліджень, проблематика характерологічних особливостей поняття «особистість», саме з 
позицій конституційного права, у вітчизняній юридичній науці практично не досліджувалась. 

Тому метою цієї статті, є дослідження теоретичних підходів до характеристики поняття 
«особистість» з позицій конституційного права. 

У дефінітивному визначенні і розумінні особистість є доволі складним та багатоаспектним 
соціальним явищем, існування та функціонування якого, як вже зазначалось, обумовлено низкою 
факторів біологічної, соціологічної, психологічної, філософської та нормативної властивості. 

У загальному розумінні, особистість – це відображення соціальної природи людини, розгляду 
її як індивідуальності та суб’єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах 
соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних 
якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, 
історичних відносин1. 

Необхідно зазначити, що такий підхід слід визнати не тільки методологічно, а й доктринально 
продуктивним, враховуючи на його системний та комплексний характер. 

По-перше, тут акцентується увага на системно-комплексному розумінні людини у розмаїтті її 
характеристик: 

а) людина (біологічна характеристика індивідуума); 
б) індивідуальність, яку треба розглядати фактично як особистість (соціологічна 

характеристика людини); 
в) суб’єкт соціокультурного життя (підкріплення соціологічної характеристики людини 

з вказівкою і акцентуацією, рефлексією на локацію її існування і функціонування); 
г) індивід, що має психічні якості (характеристика внутрішнього світу людини, що є 

індикатором, телеологічною домінантою та мотиватором її соціального існування, через 
функціонування особистості). 

По-друге, до наведених характеристик додаються досить стислі, але досить ефективні 
ідентифікаційні визначення, що в методологічному аспекті дають можливість їх більш глибокого 
розуміння. Так, наприклад, людина розуміється: а) через відображення її соціальної природи; 
б) через розгляд її як індивідуальності та суб’єкта соціокультурного життя, що розкривається 
в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності (тобто, в рамках соціальної 
комунікативної взаємодії); в) через систему психічних якостей індивіда, що: 1) є соціально 
зумовленими; 2) визначаються залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, 
історичних відносин. 

Необхідно наголосити на тому, що такий багатогранний та багатоаспектний підхід досить 
чітко та системно характеризує особистість в її соціальному вимірюванні. 
                                                      
1 Вікіпедія. Вільна енциклопедія (2019). Особистість. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Особистість#frb-inline >. 
(2019, квітень, 22). 
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Крім того, в більшості характеристик особистості є присутнім та домінуючим саме соціальний 
акцент. Так, у визначенні особистості, що подається у словнику-довіднику «Українська 
психологічна термінологія», під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, 
що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» 
характеризує суспільну сутність людини, пов’язану із засвоєнням різноманітного виробничого і 
духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні 
характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального 
значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та 
соціального1. 

Наведена комплексна дефінітивна оцінка особистості характеризується тим, що вона містить: 
а) характеристику особистості через її розуміння як стійкої системи соціально значущих рис; 
б) рефлексію приналежності особистості до того чи іншого суспільства або спільноти я якості їх 
члена; в) акцентуацію суспільної сутності людини, що пов’язана із засвоєнням різноманітного 
виробничого і духовного досвіду суспільства; г) згадку про первинну біологічну природу людини-
особистості; г’) твердження про розуміння особистості як біосоціальної істоти. 

Вважаємо, що наведені характеристики особистості повинні враховуватись й в праві, 
особливо в процесі нормування, нормативування, нормопроектної діяльності та в процесі 
нормотворчості – це буде запорукою не тільки врахування особливостей людини-особистості як 
біосоціальної істоти, а й гарантією високої якості та ефективності, розроблених з врахуванням 
наведених рис, правових актів. 

В контексті саме конституційно-правового регулювання цей процес має особливе значення, бо 
саме в цій сфері здійснюється регламентація і регулювання, по-перше, основних прав, свобод і 
обов’язків людини і громадянина; по-друге, здійснюється побудова нормативних відносин в системі 
взаємодії «людина – суспільство – держава». 

Разом з тим, необхідно наголосити, що дослідження феномену «особистість» 
в конституційному праві є досить складним та суперечливим процесом, враховуючи роль і значення 
цієї галузі права в системі національного права і національного законодавства, як єдиної 
комплексної і профілюючої галузі. На нашу думку, тут існують й деякі особливості методологічного 
та інструментально-технологічного характеру, що обумовлені обставинами, які мають відношення 
суто до застосування і використання самої феноменології особистості, причому як в праві взагалі, 
так й в конституційному праві, зокрема. До них, на наш погляд, відносяться наступні: 

– по-перше, необхідністю визначення дефінітивної характеристики «особистості» та її 
відношення до права і застосування в праві взагалі; 

– по-друге, об’єктивними труднощами відносно запозичення філософського і психологічного 
потенціалів особистості, що мають багатогранне та різнорівневе відображення, феноменологічні 
засади, – в юриспруденцію та їх втілення в досить жорсткі та однозначні правові настанови; 

– по-третє, необхідністю визначення ролі і значення особистості саме в конституційному 
праві та в контексті появи т. зв. «конституційної людини», що є уособленням впливу правових норм 
цієї основоположної та єдиної профілюючої галузі національного права держави на особистість, 
особливо, враховуючи контекстуалізацію забезпечення системи координат знаходження і 
функціонування особистості в конституційному праві з позицій конституційно-правового 
супроводження і забезпечення її прав, свобод, виконання обов’язків, – через формування, 
функціонування та гарантування її правового статусу; 

– по-четверте, констатацією факту, що конституційно-праве регулювання напряму 
не торкається статусу, тобто прав, свобод і обов’язків саме особистості, а в нормативному масиві 
часто-густо використовуються інші характеристики індивідуума – права, свободи і обов’язки 
людини і громадянина; 

– по-п’яте, об’єктивацію необхідності сприйняття конституційно-правових цінностей саме 
особистістю, тобто фізичною особою, що пройшла відповідні етапи спочатку загальної соціалізації, 
а потім й соціалізації правової, яка усвідомлює зміст, роль і значення своїх прав, свобод і обов’язків, 
а також роль соціуму і держави в їх існуванні, реалізації та гарантуванні, і може своїми діями, 

                                                      
1 Чепа, М.-Л. А. (ред.) (2010). Українська психологічна термінологія: словник-довідник. Київ: 
ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 156. 
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в рамках комунікативної взаємодії з іншими членами локального соціуму, сприяти їх втіленню 
в життя. 

– по-шосте, об’єктивним зростанням аксіологічного потенціалу особистості в процесах 
становлення, розвитку та вдосконалення демократичної правової державності, а також інституцій 
громадянського суспільства, включаючи місцеве самоврядування, що, по-перше, виступає 
природною і екзистенційною сферою існування людини та сферою реалізації її інтенцій, устремлінь, 
потреб і інтересів через використання своїх конституційних прав, свобод і обов’язків; а звідси, по-
друге, й сферою формування і розвитку особистості, набуття нею системного комплексу 
характерологічних ознак в контексті її існування і функціонування в рамках соціуму і держави, які, 
по-третє, детермінуються її конституційним правом. 

В наведеному контексті вважаємо за доцільне привести доктринальну позицію вітчизняного 
дослідника В. В. Мельника, який вважає, що останнім часом, по-перше, особливої уваги заслуговує 
факт посилення інтересу до аксіологічних вимірів буття, що формують цінності, які сприяють 
самореалізації людини у соціокультурному просторі, який формує як сама людина, так і суспільство 
(аксіо-вимірювальний фактор. – Авт.). По-друге, у розумінні «аксіологічного повороту» сучасної 
філософської думки до аналізу особистості як цілісності, що дозволяє проникнути в ціннісні 
орієнтації людини, які залишаються набагато могутнішими чинниками для формування 
самосвідомості особистості, починаючи ще з часів Відродження (особистісно-цілісний фактор. – 
Авт.). По-третє, аксіологічні виміри аналізу особистості як цілісності сформували права, які стали 
основоположними для самореалізації людини – цивільні права (на нашу думку, вірніше, 
громадянські права. – Авт.), політичні права, соціальні права, культурні права й обов’язки (право 
на інформацію, освіту, культуру, комунікацію, критику) (нормативно-оціночний фактор. – Авт.). 
По-четверте, зріла ідентичність, а разом з цим і особистість як цілісність може виникнути тільки 
на основі осмисленого ставлення людини до своєї історії, природи, історичних явищ і процесів, так 
як мова йде про народження певного роду духовної структури, яка сфокусувала відповідну 
установку індивіда стосовно навколишнього світу (ментально-духовний фактор. – Авт.). По-п’яте, 
в умовах розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій та культурної глобалізації відбуваються 
зміни у культурних стереотипах особистості у зв’язку з новітніми науково-технічними, соціальними 
нововведеннями і перспективами міжкультурного і міжкомунікативного діалогу, що розширюють 
культурний простір спілкування індивіда та його самореалізації (глобально-комунікаційний 
фактор. – Авт.)1. 

Визначені нами в наведеній доктринальній позиції фактори: аксіо-вимірювальний, 
особистісно-цілісний, нормативно-оціночний, ментально-духовний і глобально-комунікаційний 
не тільки знаходяться в системній та органічній єдності, демонструючи всю складність, 
багатогранність, багаторівневість, поліваріантність розуміння феноменології особистості, а й мають 
суто праксеологічне значення щодо їх застосування в процесі визначення ролі і значення 
особистості саме в праві взагалі, і в конституційному праві зокрема. Фактично вони створюють 
системний комплекс, що демонструє і позиціонує особистість в праві, тобто її рольові позиції як 
людини, що пройшла етап загальної і правової соціалізації, володіє відповідним праворозумінням та 
відповідним правовим статусом, яким вона може усвідомлено користуватись через реалізацію своїх 
конституційних прав і свобод, виконання відповідних обов’язків. 

Вважаємо, що для більш глибокого розуміння характеристики особистості в праві взагалі, і 
в конституційному праві, зокрема, необхідно враховувати наступні підходи методологічної 
властивості, а саме: 

– у філософії, психології, соціології, правознавстві та інших суспільних науках широко 
використовується поняття «особистість», «заломлюючись» в кожній з них відповідно до їх предмету 
і завдань (фактор багатоваріантності розуміння особистості. – Авт.). Особливістю права взагалі і 
конституційного права зокрема, є використання термінологічної зв’язки «права і свободи людина і 
громадянина», яка розуміється як права і свободи особистості; 

– для інструментально-технологічних цілей правознавства найбільший інтерес представляє 
філософський підхід, в рамках якого категорія «особистість» розкривається шляхом зіставлення з 

                                                      
1 Мельник, В.В. (2015). «Аксіологічний поворот» сучасної філософії від культури як буття до буття культури. 
Гуманітарний вісник ЗДІА, 63, 208-209. 
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поняттями «людина», «індивід», «індивідуальність». Аксіологічність і універсальність такого 
підходу міститься в його можливості визначити відповідну позитивну дихотомію або альтернативу, 
бо через нього можливо виділити в названих поняттях (людина, індивід і т. д.) два начала: природне 
і соціальне, що, не тільки безумовно, відноситься до особистості, а й може суттєве сприяти 
розкриттю її соціального потенціалу та правового статусу в державі через визначення її рольових 
позицій в праві, включаючи конституційне право держави (фактор визначення дихотомічної 
природи особистості. – Авт.). Наведений фактор досить активно використовується в праві взагалі, й 
особливо в конституційному праві, в процесі формулювання та легалізації прав людини і 
громадянина, в процесі яких враховується як природна основа, так й соціальна основа людини-
особистості; 

– саме цей фактор наявності в людині двох начал – природного і соціального, що в своїх 
дослідженнях визнавали багато стародавніх мислителів, фактично й дає можливість для 
ідентифікації і визначення особистості в її комплексному і системному розумінні саме в праві – 
людина, з одного боку підпорядковується природній необхідності, а з іншого – вона звернена 
до суспільства, тобто системи соціальних відносин1 (фактор онтологічної визначеності особистості 
в праві. – Авт.). Отже, можна стверджувати, що використання в праві взагалі і в конституційному 
праві зокрема, термінологічної зв’язки «конституційні права і свободи людини і громадянина» 
в контексті врахування рольової позиції особистості, по-перше, трансформують наведену зв’язку 
у термінологічну систему з конотаційним та наративним змістом, який домінує в нормативному 
масиві сучасного конституційного права; по-друге, формують її в якості відповідної нормативно-
інституційної домінанти сучасного конституційного права в умовах демократичної правової 
державності; по-третє, розглядають її як основоположний об’єкт правового регулювання сучасного 
конституційного права; по-четверте, тлумачать її як безумовну конституційну цінність сучасного 
право- і державотворення; по-п’яте, оцінюють її як основоположний сумісний загальний об’єкт 
внутрішньодержавної колаборації всіх органів публічної влади та зовнішньодержавного 
співробітництва держав на міжнародній арені в рамках міжнародної спільноти держав; по-шосте, 
кладуть в основу формування, виникнення, розвитку та активізації основоположної тенденції 
правової глобалізації – конституціоналізації міжнародного публічного права і інтернаціоналізації 
конституційного правопорядку держав, яка викликає до життя складні та багаторівневі 
горизонтально-вертикальні зв’язки між вказаними нормативними системами, що сприяють їх 
перманентній конвергенції через єдність об’єктного і суб’єктного складу правовідносин; по-сьоме, 
транспонується в міжнародні правові стандарти прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, що 
є найбільш суттєвим нормативним результатом вказаної вище правової конвергенції; 

– специфічні якості людини – свідомість, мова, мислення, здатність до осмисленої діяльності 
та ін., що фактично й є її характерологічними властивостями, об’єктивно необхідними для того, щоб 
виступати як суб’єкт права, тобто носій відповідних прав і обов’язків, могли сформуватися, 
розвинутися і знайти своє вдосконалення тільки в суспільстві, в процесі загальної соціалізації, 
індивідуальної, групової, колективної соціальної діяльності, взаємодії в системі суспільних відносин 
з іншими людьми на основі комунікації (фактор пріоритету соціального начала в особистості. – 
Авт.). Відносно відображення в праві взагалі і в конституційному праві, зокрема, наведений фактор 
пріоритету соціального начала в особистості відіграє основоположну інституційну роль та має 
конституююче значення для формування правового статусу особистості та у підсумку, її правового 
положення в державі, що практично проявляється у її позиціонуванні в рамках локального соціуму 
в умовах місцевого самоврядування, тобто, в тому соціальному просторі, де вона (людина-
особистість) може і зможе реально реалізувати зазначений статус через використання 
конституційних прав, свобод і обов’язків; 

– в дефінітивно-функціональному розумінні, що не має свого нормативного продовження та 
легалізації, особистість – це людина, що зазнає на собі вплив суспільних відносин і здатна зворотно 
впливати на них своєю діяльністю. Звідси, в контекстуалізації історичної ретроспективи, становлення 
особистості залежить від певного етапу розвитку людського суспільства, тобто особистість виникає 
на такому етапі історичного розвитку соціуму, який міг би об’єктивно забезпечити її загальну і 

                                                      
1 Див.: Фролов, И.Т. (ред.) (2001). Философский словарь. Москва: Республика, 175.; Спиркин, А.Г. (2006). 
Философия: учебник. Москва: Гардарики, 315. 
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правову соціалізацію, що реалізуються в належній системі соціальних комунікації та на відповідному 
рівні комунікативної взаємодії. Отже, є продуктивною доктринальна позиція, відповідно до якої, – 
людину, що знаходиться на нижчому щаблі становлення, немає ніякого сенсу і доцільності розглядати 
як особистість, оскільки вона ще не має і не володіє необхідними соціальними якостями (мислення, 
мова і т .д.), що формуються в певній досить розвиненій системі суспільних відносин (фактор 
об’єктивізації історичного розвитку умов для формування феноменології особистості. – Авт.). 
Наведений фактор відіграє важну роль в розвитку процесів визнання особистості в праві взагалі і 
в конституційному праві, зокрема, тому що, саме в умовах існування та вдосконалення демократичної 
правової державності починають інтенсивно розвиватися інститути громадянського суспільства, 
в межах яких людина-особистість може усвідомити, сформувати, виразити і реалізувати свої 
екзистенційні інтенції, устремління, потреби, інтереси на засадах своїх атитюдів, через встановлені 
державою та легалізовані в конституційному законодавстві права, свободи і обов’язки, тобто, 
фактично, реалізувати свій конституційно-правовий статус; 

– для формування особистості необхідна відносна незалежність від природи, деяка свобода 
дій, що заснована на розвитку здібностей, потреб, інтересів, які виступають в якості атитюдів та 
інтенцій конкретної людини (фактор об’єктивізації психологічного розвитку людини у виникненні 
феноменології особистості. – Авт.). Наведений фактор відіграє дуже важливу роль в розвитку права 
взагалі і конституційного права, зокрема. Саме він лежить в основі виникнення і формування, 
розвитку і вдосконалення феноменології конституційної свідомості і конституційної 
правосвідомості на індивідуальному, груповому і колективному рівнях, що напряму веде 
до формування ціннісних і телеологічних конституційно-правових настанов і установок – щодо 
свободи та її меж, рівності, справедливості тощо. Отже, ціннісні установки – це певні напрямки, 
орієнтири правосвідомості, що поміщаються нею в правову реальність, а цільові установки – це те, 
що визначає безпосередні мотиви до правозначимих дій. Ціннісні установки є джерелом цільових 
установок. Цільові установки конкретизують ціннісні установки в кожному типі права і 
правосвідомості, вони – своєрідні канали зв’язку ціннісних установок з механізмами і засобами їх 
здійснення1. Тобто, наведена структура конституційної правосвідомості особистості є предикатом її 
соціальної поведінки. 

На жаль, питанням конституційної психології та конституційної конфліктології, що, 
безумовно, володіє, детермінується та регулюється психологічними домінантами, в сучасній 
правовій науці приділяється недостатня увага (праці Ю. М. Тодики, Ю. Г. Барабаша, 
А. А. Єзерова), – природним наслідком чого виступають не тільки конституційні конфлікти між 
суб’єктами публічної влади та іншими суб’єктами конституційно-правових відносин, в тому числі й 
людиною-особистістю, а й такі загрозливі явища для сучасного права і суспільства, як антиправова 
поведінка особистості, нехтування нею правом, правовий нігілізм. Тому врахування психологічної 
природи права і держави (психологічна теорія Л. Петражицького) та системи психологічних 
відносин людини-особистості до існування, функціонування та взаємодії з державно-правовими, 
самоврядно-правовими інститутами, інститутами громадянського суспільства, є не тільки 
актуальними, а й представляють найбільш перспективні напрямки розвитку права взагалі і 
конституційного права, зокрема, а також перспективні напрямки психолого-правових досліджень, 
що повинні бути актуалізовані і активізовані саме в розрізі конституційно-правової реальності; 

– головним в розумінні, визначенні та інструментально-нормативному застосуванні концепту 
«особистість» є соціальна константа, що визначає особистість як людину, що: а) є носієм 
індивідуальних властивостей, що проявляються у результаті загальної та правової соціалізації 
(індивідуально-характерологічний критерій. – Авт.); б) є носієм соціальних властивостей 
(соціально-характерологічний критерій. – Авт.); в) індивідом, що знаходиться в системі соціальних 
відносин (соціально-системний критерій. – Авт.). У зв’язку з цим представляють науковий і 
праксеологічний інтерес наступні слова К. Маркса: «Для характеристики сутності особистості 
мають значення не її борода, не її кров, не її абстрактна фізична природа, а її соціальна якість»2. 
                                                      
1 Малахов, В.П. (2019). Ценностные и целевые установки конституционно-правового сознания. 
<https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-i-tselevye-ustanovki-konstitutsionno-pravovogo-soznaniya>.  
(2019, квітень, 22). 
2 Маркс, К., Энгельс, Ф. (1955). Собрание сочинений. Т. 1. Москва: Государственное издательство 
политической литературы, 242. 
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Тобто, серед всіх наведених якостей людини-особистості – суб’єктної, біологічної, фізіологічної, – 
домінуюче значення має та основоположну роль відіграє її соціальна природа. 

Необхідно звернути увагу ще на одну характеристика, що також дана цим видатним 
мислителем. Так, наприклад, С. Л. Рубінштейн говорячи, що «сутність особистості є сукупність 
суспільних відносин»1, посилається при цьому на К. Маркса. Звернувшись до вказаного джерела, 
виявимо, що у нього взагалі не про сутність особистості, а про сутність людини: «... Сутність 
людини не є абстракт, властивий окремому індивіду. У своїй дійсності вона є сукупність усіх 
суспільних відносин»2. Не дивлячись на відповідну методологічну підміну, зауважимо, що наведена 
позиція має суттєву роль й для визначення соціально-правового потенціалу особистості, бо напряму 
вказує на зв’язок соціалізації з виникненням людини-особистості, що є своєрідним «центром», 
індикатором, медіатором, продуцентом і каталізатором суспільних відносин в рамках соціуму, – 
причому, необхідно враховувати, що така складна характеристика відноситься не тільки 
до конкретної людини-особистості, а й до будь-якої людини-особистості як представника соціуму, й 
одночасно індивідуума, що володіє індивідуальними рисами характеру, особливостями поведінки, 
власними інтересами тощо (інтегративний фактор у виникненні феноменології людини-
особистості. – Авт.). 

Слід зазначити, що наведений фактор також відіграє своєрідну стимулюючу роль 
у запозиченні феноменології людини-особистості до права взагалі і до конституційного права, 
зокрема. Так, в рамках права особистість розуміється двояко, по-перше, через призму системи 
«людина-особистість», а, по-друге, через призму системи «індивідуум-колектив», бо тільки таким 
чином можна поєднати, уніфікувати, адаптувати, конвергирувати, оптимізувати, відобразити 
загальні, основоположні, типові, стереотипні, індивідуально-колективні риси соціальної людини-
особистості, її груп, асоціацій, колективу, що існує і функціонує в рамках соціуму на теренах 
відповідної держави та виступає суб’єктом її права. Конституційне право держави, як єдина 
профілююча галузь її національного права і законодавства, особливо трепетно відноситься до такого 
процесу, бо встановлення переліку конституційних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, 
як раз й зроблено, виходячи з наведених методологічно-інструментальних підходів, що були 
покладені в основу конституційного нормопроектування та правотворчості. Звідси, можна 
стверджувати, що процеси уніфікації характерологічних рис людини-особистості здійснювались і 
повинні здійснюватись в майбутньому під прямим впливом соціально-гуманістичної і 
індивідуально-колективної детермінант. Показником ефективності такої діяльності, що 
здійснюється й в наш час під впливом правової глобалізації, є визнання державами та легалізація 
в їх конституційному праві відповідних прав людини п’ятого (інформаційні права) та шостого 
(права людини на ідентифікацію у різних сферах соціального та особистого життя, включаючи 
право на евтаназію, трансплантацію органів, сурогатне материнство, штучне запліднення, 
відповідну поведінку в суспільстві в залежності від сексуальної орієнтації тощо) покоління3. 

Резюмуючи, необхідно зазначити, що наведені вище позиції у своїй єдності напряму 
впливають на формування феноменології правової (конституційної) людини. Такий системний і 
комплексний вплив здійснюється через зміну пріоритетів у визначенні об’єктів конституційно-
правового регулювання, що безпосередньо впливає на трансформацію предмета конституційного 
права в сторону його гуманізації та гуманітаризації. Тобто, в тріаді «людина – суспільство – 
держава», як об’єктному колі конституційного права, «людина-особистість» починає відігравати 
основоположне значення. 

Отже, на наш погляд, основними аргументами на користь формування феноменології правової 
(конституційної) людини є наступні: 

– суттєвий вплив процесу суспільно-політичних перетворень, в ході реалізації якого 
спостерігається зміна ставлення до ролі конституційних цінностей, й насамперед, Конституції 
України в житті кожної окремої людини, суспільства, держави, що актуалізує проблематику 
формування «людини-особистості» (аксіологічний фактор. – Авт.); 

– трансформаційна зміна парадигм пізнання в конституційно-правовій науці на перетворення 
                                                      
1 Рубинштейн, С.Л. (1946). Основы общей психологии. Москва, 39. 
2 Маркс, К. (1955). Тезисы о Фейербахе. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.3. Москва: Государственное 
издательство политической литературы, 3. 
3 Див.: Кашанина, Т.В. (2015). Структура права: монография. Москва: Проспект, 158. 
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предмета конституційного права під впливом домінуючих глобальних тенденцій гуманізації та 
гуманітаризації права взагалі, і конституційного права, зокрема, в основі якої лежить формування 
активної та високо мотивованої на суспільну користь «людини-особистості» (гносеологічний 
фактор. – Авт.); 

– розширення методології правової науки взагалі і конституційного права, зокрема, 
за рахунок використання методологічних ресурсів і інструментарію не тільки біології, генетики, 
кібернетики, фізики, хімії та ін. природничих наук, а й філософії права, філософії конституції і 
правової антропології, що детермінує існування і використання в конституційному праві 
феноменології «людина-особистість» (методологічний фактор. – Авт.); 

– використання інтегрального поняття «людина-особистість» як базового конституційно-
правового поняття, яке втілює і уособлює в собі складну діалектично-трансформаційну, 
пізнавально-конотаційну природу поєднання біологічної і духовної, раціональної і суб’єктивної, 
змістовної і позитивної форм правової свободи (природного і позитивного права) (інтегративний 
фактор. – Авт.); 

– створення, визнання і використання концепту, згідно з яким, сучасне пізнання правової 
(конституційної) людини в науці і практиці конституційного права розташовується в двох 
площинах – світоглядної і праксеологічній, що актуалізує і об’єктивує проблематику 
особистості в праві взагалі, і конституційного права, зокрема (доктринально-праксеологічний 
фактор. – Авт.); 

– визнання того, що засади конституційно-правового статусу людини і громадянина, через 
визнання особистості, що володіє відповідним кадастром прав, свобод і обов’язків, як 
основоположної соціальної характеристики та як відповідного «суб’єктного центру» в складних 
статусних відносинах між людиною, соціумом і державою, не тільки легітимізують основні межі, 
рамки і форми правової поведінки індивідуумів в суспільстві і державі, персоніфікують інтереси 
різних соціальних верств суспільства, а й фактично виступають нормативним ідентифікатором 
легітимності самої Конституції (нормативно-легітимний фактор. – Авт.); 

– дослідження співвідношення фактичного і юридичного статусів особистості можуть 
виступати в якості детермінанти для прийняття нової Конституції чи реформування діючої 
в контексті розвитку і вдосконалення (деталізації, конкретизації) конституційно-правового статусу 
людини і громадянина (прогностичний фактор. – Авт.); 

– праксеологічне значення конституційно-правового статусу людини і громадянина полягає 
в тому, що наближає теоретичні дослідження особистості в контекстуалізації її комплексної 
характеристики «людина – особистість – громадянин» до розуміння вектору практичної реалізації 
конституційних ідей і виступає могутнім нормативно-функціональним засобом міжсуб’єктного 
комунікативного діалогу між індивідуумами, а також мотиваційним стимулом для діалогу між 
людиною і державою (праксеологічно-мотиваційний фактор. – Авт.). 
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REVISITING MODERN APPROACHES  
TO THE RULE OF LAW UNDERSTANDING:  
WHY THE CONTENT OF THE RULE  
OF LAW MATTERS? 

A common assumption  is  that  the Rule of  Law  is  already not only a  simple domestic  concept. 
It reflects  content‐based  legal  and  moral  decisions  taken  by  the  international  community 
in order  to  universalize  certain  social  values.  Consequently,  multiple  viewpoints  have  been 
expressed  regarding  the  importance  to  conceptualize  the  Rule  of  Law  as  the  complex  legal 
construction.  Thus,  it  is  stressed  the  Rule  of  Law  has  the  characteristics  of  a  theoretically‐
normative  legal  construct.  Obtained  findings  suggest  a  balancing  between  the  Rule  of  Law 
elements  and  the  Rule  of  Law  requirements.  It  is  considered  to  be  necessary  for 
the identification of the spheres, where investigated principles may be implemented. 
Keywords: Rule of Law, legal principles, Rule of Law elements, legal constructions, requirements 
of the Rule of Law. 

Introduction: the need to revise existing Rule of Law paradigm. For modern representatives of 
legal science, it is axiomatic to assert a theoretical failure to offer a comprehensive definition of the rule of 
law principle. Basically, the main argument is the thesis about the multidimensionality of this phenomenon 
and its influence on the regulation of individual spheres of social relations. Obviously, such a position does 
not add to the investigated idea the expected certainty and clarity. The full-fledged operation of the rule of 
law concept, the determination of the direction of its value-normative regulation primarily requires that 
recourse has to be made to a constructive study of the principle’s internal structure. Identifying the 
structural elements of the rule of law will allow us to form a model of its normative structure. Therefore, in 
the framework of the current paper, focusing on the internal structure of the rule of law principle is 
considered to be appropriate for several reasons. 

First of all, the analysis of the relevant literature has shown that a certain social value or ideological 
persuasion lies at the core of each author’s approach to determining the rule of law essence, which would 
lead to an unconscious narrowing of the principle’s scope. However, it is not worth talking about the futility 
of such scientific attempts. Instead, it is necessary to focus on those social, economic and political-legal 
contexts that individual authors use to make sense of the rule of law principle. 

Secondly, it is believed that maximum consideration of such contexts will rationally identify those 
structural elements of the rule of law, and determine the quintessence of this principle, which create 
grounds for positioning the rule of law not only as the output of intensive scientific research, but also as the 
specific set of interrelated legal standards. 

Finally, as a final argument, it should be noted that the result of the structural analysis of the rule of 
law as a multilevel, complex principle will be the comprehensive systematization of the components of the 
interaction between national and international legal systems, which, in turn, will fill the modern lawmaking 
activity within a qualitatively new content. 

The title of this article demonstrates that the rule of law is the principle of a “system-building” 
nature, and therefore has the features of a theoretical and normative legal structure. Thus, using the 
methodological approach to the concept of legal constructions, proposed in due time by O. F. Cherdantsev1, 
the following should be stressed. 

Representing a single legal structure, the rule of law principle should be considered in two 
dimensions: gnoseological and normative. On the one hand, it is directly expressed and enshrined in the 
                                                      
1 Черданцев, А.Ф. (2012). Логико-языковые феномены в юриспруденции. Москва: Норма: ИНФРА-М, 131,132, 
150. 
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norms of both international and national law. This characterizes the normative aspect of the rule of law 
principle. In contrast, in the gnoseological terms, the rule of law serves as a method used for cognition of 
law, that is, a criterion for its evaluation. With reference to this, the normative aspect of the rule of law 
manifests itself as a factor of the regulatory impact, because its formal textual aspect involves the 
organization of a certain normative material. Given this, considering investigated principle as a theoretical 
legal structure, it is worthwhile to appeal to its gnoseological nature. In order to perform its function 
as a norm-goal and an as the element of the content of positive law, the rule of law principle serves 
as a criterion for assessing the social purpose of the law itself, its focus on ensuring natural human rights. 
In this context, having in most cases a generalized character, the rule of law as a norm-goal serves 
as a means of analyzing positive law, thereby determining the direction of other legal norms governing 
certain public relations. 

Inevitably, to consider the rule of law principle as the legal theoretical and normative construction, 
one must, first of all, recognize that it has its own structure of content, that is, an internal form 
of expression. 

The content of the rule of law through the prism of its structure. The idea of the rule of law 
conceptualization as the set of elements (which are closely interrelated with each other) is not new. 
Unfortunately, foreign scientific literature is expectedly “gives the dust” to the national theoretical 
jurisprudence in recognizing the relevance of the suggested research direction. Indeed, as practice shows, 
the simple positioning of the rule of law as a constitutional principle and one of the basic legal values 
consciously leads to the appearance of an unclear and loose concept. 

An analysis of the doctrinal developments of English-language authors made it possible to single out 
the following three trends in the division of the rule of law principle into the separate components. 

Trend 1: Discovering the elements of the Rule of Law via the legal requirements for certain aspects 
of social regulation. In turn, such requirements may relate to the statute (in the sense of law as legislative 
enactment) as the main source of law (for example, prohibiting retrospectiveness of a legislative act, 
the requirement for clarity and generalization of the law, its stability and compliance with the requirements 
of the time, etc.). In a broader sense, such requirements relate to the rule of law in general, when not only 
the textualization of the rules of law are taken into account, but also the special emphasis is focused on the 
level and effectiveness of the interaction of such forms with the external environment. The proponents 
of this approach investigate the Rule of Law principle as the set of special sub-rules for the proper exercise 
of public power1 or as the set of certain requirements to the targeted phenomenon of legal reality2. 

In contrast to the previous variations, some legal thinkers argue the Rule of Law essentially has its 
“minimum requirements”. 

Among them, in particular, the requirement for a generalized legal rule, the requirement for legal 
certainty of laws, the requirement for separation of powers between the legislative and judicial branches and 
the requirement to prohibit the exercise of any actions that are outside the law3. In our opinion, the positions 
of scientists, such as the one expressed by M. Rosenfeld, narrow to a certain extent the content of the Rule of 
Law idea for several reasons. First, the formulation of the “minimum requirements” of the rule of law 
logically needs to suggest the corresponding “maximum requirements” of this principle. Secondly, from 
a genetic point of view, the “minimum requirements” of the rule of law envisage the achievement of certain 
minimum results from the external aspect of legal regulation. Therefore, the question is how to effectively 
implement the Rule of Law principle in the specific conditions of the socio-political environment. Among the 
other aspects is the question, whether it is appropriate then to use the minimum requirements of the rule of law 
in the context of the transformation of national legal systems, because the latter is characterized by 
purposefulness and structuredness, and therefore should not be characterized as meeting the standards of the 
minimum level. Let us say, when approving safety and health protection requirements when workers use 
production equipment, the legislator cannot establish certain minimum requirements for such use. Instead, he 
must develop a legal norm, the disposition of which would oblige the employer, when choosing 
the appropriate production equipment, to take into account not only the specific working conditions but also 
the risks to the safety, health and life of workers in the process of using such equipment. 
                                                      
1 Lord Bingham (2007). The Rule of Law. The Cambridge Law Journal, 66(1), 69-82. 
2 Marmor, A. (2004) The Rule of Law and its Limits. Law and Philosophy, 23, 01, 9-38. 
3 Rosenfeld, M. (2001). The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy. SSRN Electronic Journal, 
1313. 
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Trend 2: The materialization of the rule of law constituent parts as interrelated elements. Such 
elements in their entirety form a logical rule of law construct. With this approach, the authors in most cases 
offer a list (with reference to its inexhaustible nature) of the relevant units that make up the Rule of Law 
principle without focusing on their functional orientation. Representing the value parameters that are 
incorporated into the theoretical and normative construction, these elements are considered as means of 
achieving the goal coined in the rule of law idea, that its purposefulness or teleological determination. In 
turn, such a goal is axiomatic and consists in ensuring the realization by person of his/her natural rights, and 
also, in case of violation, their just protection. 

In general, there are several options of the outlined approach. Particularly, in the framework of the 
first “sub-approach”, the authors do not unite structural units of the Rule of Law by a certain category of 
generic meaning. They provide a simple list of elements with reference to their synthesis within a 
specific legal situation. R. Fallon, for example, writes that the core idea of the Rule of Law can be 
revealed with the following five elements: 1) the functionality of legal norms, standards, principles, 
which allows a particular person to manage his/her actions (people should be able to understand the law 
and obey its provisions) 2) effectiveness: the law should guide the actions of people in accordance with 
the rules of conduct that exist in society 3) stability: the law should be sufficiently stable in order to 
facilitate planning and coordination of actions, thus creating appropriate conditions for certain 
predetermined legal results of such actions; 4) the primacy of legal authority; 5) the means by which 
objective justice is achieved (in particular, judicial institutions must be accessible and use appropriate 
legal procedures for making legal and fair decisions)1. 

At the same time, the second group of “sub-approaches” tends to use the systematization of the Rule 
of Law elements as the set of mutually dependent legal principles. This new emphasis on the Rule of Law 
content would seem initially to conceptualize this idea as the collective principle. Against this backdrop, to 
underpin the status of the Rule of Law as the “meta-law” principle, it is vital to recognize that it united the 
autonomous, but interrelated common ideological messages that determine the direction of social relations 
legal regulation. In the discussions regarding the substance of the Rule of Law, J. Jowell has identified four 
principles that form its content. Admittedly, among them are: 

(1) the principle, according to which the power cannot be exercised arbitrarily; in order to ensure this 
principle, an important role is played by the informative characteristics of the law (its prospectivity, 
accessibility and clarity); 

(2) the principle, according to which certain legal system recognized the supremacy of the law, which 
functions in conjunction with the principle of the separation of powers; the symbiosis of these principles is 
intended to create conditions within which absolutely every person is subject to the law (including the 
sovereign itself); 

(3) the principle, according to which the law applies equally to all persons, offering equal protection 
without any discrimination; compliance with this principle is predetermined by the presence of a 
requirement in relation to the general application and compliance with the provisions of the law; 

(4) the principle of respect for fundamental human rights and the use of necessary remedies in case of 
their violation, provided for by international conventions and other treaties of a universal nature2. 

Continuing this thesis further, some experts in the Rule of Law field provide a list of basic 
characteristics peculiar to the principles that comprise in their unity the whole principle of the Rule of Law. 
Generally, such characteristics means that Rule of Law elements: a) are the principles of the “second 
order”; they are general rules that guide and restrict the way how a law of the first order should be created 
and implemented; they define its overall shape or configuration; b) are systemic and rationally organized in 
their scope – they are applied in all the basic operations of the legal system in their “complete latitude”; 
they have rather wide scope of application; c) are formal in their content; in their application, they 
indirectly serve as the main program benchmarks, principles, that is, they act as the fundamental political 
and legal values3. 
                                                      
1 Fallon, R.H. (1997). “The Rule of Law” as a Concept in Constitutional Discourse. Columbia Law Review, 97(1), 1, 
7-9. 
2 Jowell, J. (2007). The Rule of law and its Underlying Values. In The Changing Constitution. Oxford University 
Press, 18-22. 
3 Summers, R.S. (2019). Principles of the Rule of Law. Notre Dame Law Review. 
<http://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1653&context=ndlr> (2019, May, 09). 
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Trend 3: The cognition of the Rule of Law elements through the application of formal and 
substantive theories to the perception of its essence. Based on the approach that was successfully 
suggested by B. Tamanaha, some legalists consider the elemental composition of the Rule of Law in the 
light of two main scientific theories. Therefore, the Rule of Law is considered as a set of elements that 
focus on proper sources and forms of legality (formal theories). And within the limits of substantial 
theories, it is proposed to single out clear criteria for the clear criteria are proposed for defining the content 
of the law1. 

The application of this approach is described in detail in the investigation provided by A. Bedner, 
who has suggested his own unique “elemental model of the rule of law”. This model is based on the 
existence of dichotomy between the formal and material theories, as well as the consistent combination of a 
narrow and broad understanding of the Rule of Law concept. Therefore, given the basic functions 
performing by the Rule of Law, its elements can be divided into three main categories: a) procedural 
elements; b) material elements; c) elements of the control mechanism. 

Procedural elements focused on the method of governance and its legality. Among them: 1) the rule 
by law; 2) state actions are subject to the law; 3) formal legality (the law must be clear and defined in its 
content, accessible and predictable for the subject and common in its application). 

The substantive elements set material standards in order to prevent abuse of power. They include: 
1) the subordination of the whole law and its interpretations to the fundamental principles of justice; 
2) protection of the rights and freedoms of the individual; 3) the promotion of social human rights; 
4) protection of group (collective) rights. 

Finally, control mechanisms (institutions ensuring the rights and freedoms of a person and a citizen) 
provide for the functioning of: 1) an independent judicial system (trias politica principle) 2) other 
institutions entrusted with the responsibility for ensuring the elements of the legal order2. 

Some personal thoughts why the content of the Rule of Law really matters. The above trends to 
determine the composition of the Rule of Law principle undoubtedly have significant practical significance. 
Nevertheless, trying to isolate certain structural units of the Rule of Law, the authors elaborate different 
formulations in their researches, in particular: “elements of the rule of law”, “rule of law requirements”, 
“rule of law sub-principles”, “rule of law indicators”, “components of the rule of law”, etc. At the same 
time, in our opinion, such a fairly broad multi-variation of the categorical apparatus, which is used to 
designate the components of the Rule of Law theoretical and normative construction, may invoke criticism 
not only about theoretical and methodological conceptualization, but also practical pitfalls in its 
implementation. It is therefore not clear on what basis the wording of this type is compared in its basic 
meaning. We are convinced that using these categories interchangeably is quite erroneous, which indicates 
a fairly low level of research into the practical effect of the approach used. 

Based on the above, we shall make the following intermediate conclusion: the understanding of the 
content of the Rule of Law components and its sub-principles should not be identical to the understanding 
of content of its requirements. The latter two, in particular, form the elemental composition of the examined 
principle. Implementing logical forms of reasoning, it should be stressed that the components of the Rule of 
Law are the blocks of its elements. Such blocks are combined according to certain characteristics, which by 
their properties can be either formal or material. 

If we consider the Rule of Law as a combination of these formal and material elements (the so-called 
“sub-principles”), which are interrelated with each other, then it is fair to argue that such-like elements form 
a certain integrity of the theoretical and normative composition of the investigated construct. Consequently, 
taking into account the methodological principles developed in the framework of a systematic approach to 
the legal phenomena cognition, it is extremely important to take into account the existence of a correlation 
in internal relations within the theoretical and normative structure of the Rule of Law. In our opinion, this 
relationship is based mainly on hierarchical interfaces. Specifically, the latter in the structure of the Rule of 
Law principle means the presence of decomposition of its construct. That is, each formal or material 
component of the Rule of Law can be considered as a system of interrelated elements (sub-principles). 
Selection of elements of the Rule of Law as the subdivisions that are part of its theoretical and normative 
structure, in turn, provide for the specification of their content. It occurs through the formulation of certain 
                                                      
1 Tamanaha, B.Z. (2010). On the rule of law: History, politics, theory. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 107. 
2 Bedner, A. (2010). An Elementary Approach to the Rule of Law. Hague Journal on the Rule of Law, 2(01), 48-74. 
doi:10.1017/s1876404510100037, 56-70. 
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requirements, which later acquire their materialized form in the disposition of a specific legal rule. The 
stated position is also supported by the arguments of many reputable researchers regarding the fact that in 
modern conditions of globalization and active processes of regional integration, the Rule of Law requires a 
detailed elaboration of its content by formulating separate sets of objectives in the sphere of regulating 
public legal relations. 

Conclusive remarks and prospects for the further academic findings in the Rule of Law 
domain. The requirements of the Rule of Law in their functional orientation are much narrower than its 
sub-principles (they establish the components of the Rule of Law). They can acquire individual 
manifestations within a specific sub-principle of the Rule of Law. That is, the actual occurrence of a list of 
the Rule of Law requirements, in any case, depends on the contextualization of its particular sub-principle. 
In terms of content, the Rule of Law requirements are addressed to the prospects for the development of 
such a sub-principle. Admittedly, it is due to the dynamics of their teleological action in legal relations. 
They form an idiosyncratical request for rethinking the goals and objectives of legal regulation, as well as 
the tasks pursued by the national legal system (or its separate part). Objectively, they arise from the specific 
Rule of Law sub-principle and act as a kind of axiological reference points in the interaction of national 
legal systems with the legal system of the international level. Therefore, by their legal nature, the principles 
of the Rule of Law are prescriptive, that is, those that form the internal structure of the Rule of Law as a 
construct of a regulatory nature. In contrast, the requirements are essentially descriptive, that is, they are 
systematically written out from the content of a separate Rule of Law sub-principle. 

Systemic development of the Rule of Law dynamic aspects requires the elimination of certain 
unsystematic and chaotic in the drafting of its structural parts. In this regard, it is necessary to talk about the 
functional links between the Rule of Law sub-principles (and, accordingly, its requirements), since in the 
process of their action they are characterized by complementarity. 
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EVOLUTION OF THE RIGHT TO PROTECT ONE’S RIGHTS: 
FROM THE FIRST MENTIONS TO THE FIRST 
CONSTITUTIONS 

The article analyzes the evolution of origin and positive strengthening of human right to protect 
one’s  rights  against  violations  and  encroachments,  researches  it’s  social  and  legal  primary 
sources; proves that human right to protect oneself, to secure one’s life and health, one’s family, 
family line, state, property against encroachments arises as far back as pre‐state scale of society, 
and first written records regarding  it are contained  in the Holy Books texts.  It was proved that 
philosophers  of  the  ancient  world  were  arguing  about  the  human  right  to  protection,  and 
attempts of its positive consolidation are occurring in the first guidelines of written law – Code of 
Hammurabi, Manusmriti,  The  Law  of  the  Twelve  Tables.  It  was  established  that  conceptional 
philosophical‐legal substantiation for the human right to protect one’s rights was accomplished 
by the Modern Times philosophers – Hugo Grotius, John Locke, Charles‐Louis Montesquieu, and 
it’s formal positive securing had taken a place in the first bourgeois Constitutions.  
Keywords: human rights, right to protect one’s rights, right to self‐defense, social sources of 
right to protect one’s rights, evolution of right to protect one’s rights. 

Постановка проблеми. Забезпечення ефективного правового захисту прав людини від 
порушень та протиправних посягань є однією з найбільш актуальних проблем сучасності, яка майже 
не залежить від континентів і державних кордонів. Адже поширеність випадків порушень прав і 
свобод людини в різних країнах світу хоча істотно й корелюється з рівнем демократичності та 
правового характеру існуючих в них політичних режимів, проте має місце в кожній з них. Не є 
винятком і України, оскільки, як відмічають дослідники, нині реальний захист прав людини 
належить до найгостріших проблем української дійсності. Він виступає найважливішим завданням 
не тільки функціонування, а й існування української державності1. Безперечно, захищеність людини 
від можливих порушень її прав має забезпечуватись комплексом правових механізмів, форм і 
засобів, серед яких важливе місце займає власне право кожного захищати свої права і свободи будь-
яким не забороненим законом способом. 

Нинішнє конституційне закріплення права людини на захист своїх прав і свобод від порушень 
і протиправних посягань стало результатом тривалого процесу поступового усвідомлення 
суспільством цінності прав кожної людини та важливості їх надійного гарантування і захисту. Його 
сучасне розуміння є своєрідним підсумком всього історичного розвитку людської цивілізації, 
оскільки право захищати свої права безперечно належить до найдавніших правових інститутів, 
коріння якого сягає в додержавний період розвитку людства. Відповідно, дослідження еволюції його 
становлення та нормативного закріплення на різних етапах суспільного розвитку дозволить більш 
глибоко встановити його дійсний зміст, роль і значення як в системі сучасних прав і свобод людини, 
так і в конституційно-правовому механізмі їх надійного гарантування, ефективної охорони і 
результативного захисту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Право кожної людини на захист своїх прав від 
порушень чи окремі його складові були предметом наукових розробок Т. Андрусяк (T. Andrusiak), 
Д. Бойчука (D. Boichuk), І. Блінової (I. Blinova), С. Головатого (S. Golovatiy), С. Горбачової 
                                                      
1 Прієшкіна, О. (2017). Права людини в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Правова держава, 26, 38. 
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(S. Gorbacheva), М. Мархгейм (M. Marhgeym), П. Рабіновича (P. Rabinovych), Ю. Тодика (Y. Todika), 
В. Усанової (V. Usanova) та ін. Однак в наукових працях цих авторів досліджено право 
на самозахист, різні форми та засоби захисту людиною своїх прав і свобод, а еволюція його 
виникнення та становлення все ще залишається поза увагою вчених. 

Виклад основного матеріалу. Право, а досить часто – і обов’язок людини захищати себе 
особисто, своє життя і свободу, майно, свободу своєї сім’ї, роду, племені, народу від будь-яких 
зовнішніх посягань виникли фактично одночасно з зародженням людської цивілізації і задовго 
до його позитивного нормативного закріплення. Як слушно зазначають дослідники, право 
на самозахист є природним, невід’ємним правом людини. Воно існувало до виникнення держави, 
яка пізніше взяла на себе обов’язок сприяти правомірним приписам своїх громадян1. Більше того, 
витоки права на захист своїх прав можна знайти в текстах Святого писання християнського світу – 
в Біблії, яка навіть дозволяє вбивство злодія при захисті від нього свого майна: “коли злодій буде 
зловлений в підкопі, і буде побитий так, що помре, то нема провини крови на тому, хто побив”2. 
Обґрунтовуючи природно-правову основу права кожного на захист своїх прав В. Усанова 
стверджує, що “обумовлена інстинктом можливість захищати себе виникає з народження людини, 
чи з отримання нею відповідних знань і навичок. І тоді самозахист – це процес, певний вид 
діяльності, без якого людини існувати просто не може. А право самостійно захищати свої права і 
свободи – це можливість, закріплена в позитивному праві”3. Відповідно, визначення підстав і 
допустимих меж захисту вільною людиною своїх прав від порушень з боку інших членів 
суспільства, цілком закономірно стало одним з обов’язкових положень майже всіх відомих людству 
перших писаних нормативних приписів – первісних законів – пам’яток писаного права, про що 
переконливо свідчить аналіз їх змісту. Для прикладу, в Законах Хаммурапі, царя Вавилону, які 
вважаються однією з перших пам’яток писаного права, законодавчо закріплено право людини 
захищати свою власність: «Якщо людина, у якої щось пропало, схопить пропаду річ у руках іншої 
людини, і той, у чиїх руках буде захоплена пропала річ, скаже: «Мені, мовляв, продав продавець, я 
купив, мовляв, при свідках», – а господар пропалої речі скаже: «Я, мовляв, представлю свідків, що 
знають мою пропаду річ», – то покупець повинен привести продавця, що продав йому річ, і свідків, 
при яких він купив; також і господар пропалої речі повинен привести свідків, що знають його 
пропаду річ. Судді мають розглянути їх справу, а свідки, при яких було здійснено покупку, і свідки, 
що знають пропаду річ, повинні розповісти перед богом те, що вони знають, і тоді продавець – 
злодій, і його треба вбити; господар пропалої речі має одержати свою пропаду річ назад» (§ 9)4. 
«Якщо редум або баїрум через тягар своєї повинності кине своє поле, садок і дім і буде відсутній, і 
після нього інший візьме його поле, садок і дім і буде відбувати його повинність протягом трьох 
років, то якщо він повернеться і буде вимагати своє поле, садок і дім, не треба віддавати їх йому. 
Той, хто взяв їх і відбував його повинність, сам буде відбувати її. Якщо ж він буде відсутнім тільки 
один рік і повернеться, то треба віддати йому його поле, садок і дім, і він сам буде відбувати свою 
повинність» (§ 30, 31)5. Уважаємо, що вказані права людини захищати свою власність від 
протиправних посягань безперечно є одним з перших відомих сучасній історико-правовій науці 
прикладів нормативного закріплення конкретної форми захисту особою своїх прав. 

Слід зазначити, що зачатки закріплення права на захист своїх прав можна знайти й в інших 
стародавніх правових пам’ятках, в державно-правовій ідеології та вченнях Стародавньої Індії, 
Єгипту, Стародавньої Греції. Зокрема, у найвідомішій збірці правових приписів Стародавньої Індії – 
в Законах Ману, що датуються приблизно ІІ т. до н.е. також містяться норми, які можна вважати 
прообразом права на захист своїх прав: у віршах 349 та 350 глави VIIІ прямо зазначається, що той, 
хто вбиває захищаючи самого себе, при охороні жертовних дарів, при захисті жінок чи  
брахмана не вчиняє гріха; що можна не вагаючись, вбивати вбивцю, який нападає6.  
                                                      
1 Горбачева, С.В. (2005). Самозащита прав по российскому законодательству: дисс.... канд. юрид. наук. 
Нижний Новгород, 16.  
2 Біблія. Старий Заповіт. Глава 22. Вихід. <https://www.wordproject.org/bibles/uk/02/22.htm#0>.  
(2019, квітень, 22). 
3 Усанова, В.А. (2003). Конституционное право человека на самозащиту в Российской Федерации:  
дис… канд. юрид. наук. Волгоград, 53. 
4 Цар Хаммурапі. Кодекс законів. <http://thales2002.narod.ru/chammuratext.html> (2019, травень, 03). 
5 Цар Хаммурапі. Кодекс законів. <http://thales2002.narod.ru/chammuratext.html> (2019, травень, 03). 
6 Струве, В.В. (1953-1954). Хрестоматія з історії стародавнього світу: в 3-х т. Том І. Київ, 266-271.  
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Тобто ці Закони закріпили щонайменше чотири правомірних підстави реалізації кожною особою 
свого права на захист. 

Еволюцію права людини захищати свої права в Стародавній Греції можна простежити шляхом 
аналізу праць філософів античного світу, вчення яких не лише збагатили погляди правників, але й 
сприяли подальшому розвитку правового регулювання цього права. Зокрема, уявлення про право 
на захист своїх прав знаходимо в творчості давньогрецького поета-мислителя Гомера, який зазначає, 
що кожному належить право із застосуванням сили захищати свою честь (тіме) від зустрічних 
домагань і спорів1. Значну увагу самозахисту та захисту держави, майна, життя та здоров’я своєї 
родини, від протиправних посягань приділяв в своїх діалогах давньогрецький філософ Платон, 
зазначаючи, що якщо ти достеменно чоловік, то не станеш терпіти страждання, переносити 
несправедливість – це справа раба, якому краще померти, ніж жити, який терпить несправедливість і 
потурання тому, що не в силах захистити ні себе самого, ні того, хто йому дорогий2. Зокрема він 
вказує за яких обставин вбивство людини не вважається протиправним: вбивство вночі злодія, який 
хотів пограбувати дім; вбивство при обороні від грабіжника; вбивство ґвалтівника самою жертвою 
насильства, її чоловіком, батьком, братом чи сином; вбивство при захисті свого батька чи матір, 
дітей, братів, дружини3. В працях іншого давньогрецького філософа Епікура зазначалося, що 
договірний характер справедливості полягає в тому, що в стосунках людей один з одним, в яких би 
то не було місцях, завжди є деякий договір про те, щоб не шкодити й не терпіти шкоди4, тобто – 
захищати себе від можливого заподіяння такої шкоди. 

Положення, що фактично є формами захисту людиною своїх прав, містяться і в багатьох 
Законах ХІІ Таблиць – пам’ятці писаного права стародавнього Риму. На наш погляд, до них можна 
віднести право будь-кого саме з метою захисту своїх прав викликати на судоговоріння (на суд) іншу 
особу (Таблиця І); право позивача накласти колодки чи окови на боржника, якщо той добровільно 
не виконає судове рішення (Таблиця ІІІ); самозахист жінки від встановлення над нею влади чоловіка 
за фактом давності шляхом надання їй права щорічно відлучатися зі свого дому на три ночі і тим 
самим переривати річну давність володіння нею (Таблиця VI); захист своєї речі у прямому поєдинку 
з суперником в присутності претора і навіть правомірність вбивства на місці того, хто вчинив 
у нічний час крадіжку (Таблиця VIІІ); захоплення речі задля забезпечення боргу (Таблиця ХIІ)5. 
Зазначені зачатки правового закріплення різних форм захисту своєї свободи, життя і здоров’я свого і 
своїх рідних, майна від протиправних посягань знайшли подальший розвиток і вдосконалення 
в працях інших давньоримських юристів та філософів, а також у відомих на сьогодні кодифікованих 
пам’ятках писаного права. Так давньоримський політичний діяч Марк Туллій Цицерон в одній 
зі своїх промов обґрунтовував правомірність вбивства при опорі насильству, зазначаючи, що “існує 
природній закон, який ми не завчили, не вичитали, не отримали в спадок, але узяли з самої природи, 
з неї черпнули, з неї витягнули; він не придбаний, а природжений; ми ненавчені йому, а ним 
пройняті: якщо нашому життю загрожують які-небудь підступи, насильство, зброя розбійників або 
недругів, то всякий спосіб свого захисту виправданий. Бо мовчать закони серед брязкоту зброї і 
не велять себе чекати, якщо тому, хто захоче чекати їх допомоги, доведеться постраждати від 
беззаконня раніше, ніж покарати по закону”6. Важливе значення в еволюції позитивного закріплення 
права на захист своїх прав має низка положень, що містяться в Зведеннях Юстиніана складених 
в 529–534 роках при візантійському імператорі Юстиніані. Зокрема в Книзі першій Дигестів 
зазначалося: “Ми повинні давати відсіч насильству і протиправності, бо правом встановлено, що 
якщо хто-небудь зробить що-небудь для захисту свого тіла, то вважається таким, що вчинив 

                                                      
1 Нерсесянц, В.С. (ред.) (1985). История политических и правовых учений: Древний мир. Москва: Наука,  
213-214. 
2 Платон (2006). Сочинения в четырех томах. Т. 1. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Олега 
Абышко, 315.  
3 Платон (2007). Сочинения в четырех томах. Т. 3. Ч. 2. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та;  
“Изд-во Олега Абышко”, 391.  
4 Дынник, М.А. (ред.) (1955). Материалисты древней Греции: Собрание текстов Гераклита, Демокрита 
и Эпикура. Москва: Госполитиздат, 224.  
5 Законы ХІІ Таблиц. <https://www.booksite.ru/localtxt/hre/sto/mat/iay/vse/obs/ist/gos/pra/hrestomatiay_vseobs_ 
ist_gos_pra/3.htm> (2019, травень, 03). 
6 Цицерон, М.Т. (1993). Речи. В 2-х т. Т. ІІ. Годы 62-43 до н. э. Москва: Наука, 223-224.  
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правомірно; і оскільки природа встановила між нами якусь спорідненість, то послідовно (вважати) 
злочином (гріхом), якщо одна людина творить зло іншій (Флоріан)”1. Загалом слід відмітити, що 
в Римському праві цього періоду містилися положення щодо захисту окремих прав у суді, а також 
було передбачено спеціальні позасудові форми захисту прав, суть яких зводилася до того, що особа, 
яка не могла захистити свої права в суді, мала можливість звернутися до консула, а потім до претора 
з проханням захистити її права своєю владою2. Тобто в Стародавньому Римі позитивне закріплення 
права людини захищати свої права від протиправних порушень відбулося шляхом констатації 
наявності в кожного природного права захищати себе шляхом розправи (інколи допустимої) над 
порушником прав, яке поступово витіснялася формалізацією процедури захисту особою своїх прав 
шляхом звернення до уповноважених органів чи суду. 

Таким чином, як свідчить викладене, наявність в кожної вільної людини права захищати свої 
права від порушень і протиправних посягань визнавалося багатьма відомими мислителями 
стародавнього світу, які в своїх творах розмірковували над актуальними для того етапу розвитку 
людства державно-правовими проблемами, а також в зачатковій формі закріплювалося в текстах 
більшості тогочасних пам’яток писаного права, що можна вважати першими спробами його 
нормативної регламентації. І хоча для твердження про загальне визнання наявності цього права 
в кожної людини на тому етапі розвитку державності навряд чи є достатні підстави, релігійна і 
політико-правова думка Стародавнього світу відіграла істотну роль у його подальшому осмисленні і 
наступному правовому закріпленні. 

Набагато більш системне позитивне закріплення права людини на захист своїх прав відбулося 
в епоху раннього середньовіччя. При чому слід відмітити, що окремі спроби закріпити право 
на захист своїх прав здійснювалися і в Київській Русі. Так у договорі, укладеному між князем Ігорем 
та візантійським імператором в 945 р., закріплювався обов’язок царського чиновника охороняти та 
здійснювати захист прав купців та виправляти їх, “якщо хто від Русі або від греків вчинить 
неправильно”3. Руська правда (ХІ ст.) закріплювала право власника майна захищати свої права 
на загублене чи украдене шляхом звернення по встановленій процедурі до зводу. Право на рухоме 
майно захищалося шляхом його повернення законному власнику, а в разі неможливості повернути 
в натурі – через отримання грошової компенсації. Також закріплювалося право на вбивство 
грабіжника здійсненого безпосередньо при захисті майна від крадіжки4. 

У державі Франків цього періоду найважливішим джерелом права були так звані варварські 
правди – записи звичаєвого права варварських племен, найвідомішою з яких є Салічна Правда (V-VI 
ст. н.е.). Значення цього документу для нашого дослідження обумовлена тим, що він містить низку 
норм, які регламентують порядок ініціювання людиною, права якої було порушено, процедури їх 
судового захисту5. Право людини захищати від нападу себе, свого родича по крові, та іншу особу 
було закріплено і в «Правді» англійського короля Альфреда Великого, прийнятій в 890 році6. Однак 
першим правовим документом, який і досі вважається складовою «неписаної» конституцією Англії, 
норми якого безпосередньо обмежували права монарха, захищали приватну власність, 
недоторканість та свободу особи від абсолютизму, заклали основи сучасної концепції захисту прав 
людини від порушень та протиправних посягань, стала Велика хартія вільностей (1215 р.)7. За її 
положеннями проголошувалося панування закону, закріплювалися правові гарантії особистого і 
майнового захисту від королівського та будь якого іншого свавілля, і що найголовніше – 

                                                      
1 Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана: учебное пособие 
(1997). Москва: Зерцало, 158-224. 
2 Рудоквас, А.Д. (1999). История Римского права. Санкт-Петербург: Издательско-торговый дом "Летний сад", 
163-168. 
3 Гуржій, І.О. (ред.) (1959). Хрестоматія з історії Української РСР: У 3 т. Т.1. Київ: Рад. шк., 33-35.  
4 Чайковський, А.С. (упорядник) (2003). Хрестоматія з історії держави і права України: навчальний 
посібник. Київ: Юрінком Інтер, 27-30, 75-84. 
5 Корецкий, В.М. (ред.) (1961). Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. 
Москва: Госюриздат, 463. 
6 Черниловский, З.М. (ред.) (1984). Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 
Москва: Юр. лит., 91, 181-184, 199.  
7 Гончаренко, В.Д., Рогожин, А.Й., Святоцький, О.Д. (1998). Хрестоматія з історії держави і права 
зарубіжних країн: Навчальний посібник: у 2 т. Т.1. Київ: Ін Юре, 369. 
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передбачалася можливість захищати свої права та свободи, якщо були відсутні законні підстави для 
їх обмеження. 

Серед інших правових актів цього періоду, які також містили прогресивні ідеї щодо права 
людини на захист своїх прав і свобод, слід назвати французьку збірку місцевих законів “Кутюми 
Бовезі” (1280-1283 р. р.), де обґрунтовувалося правомірність позбавлення життя нападника при 
захисті себе, закріплювалися способи захисту від кріпацької залежності1; “Саксонське зерцало” 
(близько 1230 р.), в якому закріплювалося право на захист своїх прав шляхом опору, в тому числі – 
за допомогою збройної боротьби2, на захист від протиправних дій короля чи судді, право на захист 
від насильницьких дій інших осіб3; хорватський закон Вінодольський (1288 р.,), норми якого 
дозволяли вбити розбійника, що завдає вночі шкоду будинку, помешкання та землі, якщо 
неможливо його впіймати живого, або немає засобів на нього скаржитися4. Безсумнівно, що ці 
положення стали міцним підґрунтям для подальшого теоретичного обґрунтування і наступного – 
вже конституційно-правового закріплення законного права кожного на захист від насильства і 
несправедливості. 

Варто відзначити, що право на захист своїх прав від протиправних чи свавільних посягань 
закріплювалося і в правових документах, що в цей час діяли на території сучасної України, які 
на той момент входили до складу інших держав. Так, Статут Великого князівства Литовського (1588 
р.), який був основним збірником права тогочасної України, містив низку норм щодо захисту 
окремих прав в судовому порядку, визначав процедуру, та підсудність справ; передбачав захист 
фактичного володіння, та відповідальність за образу5. Російське Соборне Уложення 1649 р., дія 
якого поширювалася і на українські землі, що перебували на той час під владою Росії, закріплювало 
судовий захист прав людини, право на захист від нападу та від дій злочинця, на захист свого 
будинку і себе від насильства, при цьому визначалося, що якщо при обороні когось із нападників 
буде вбито6. 

Уважаємо, що зазначені приклади еволюції правової регламентації права на захист своїх прав 
в епоху середньовіччя на європейському континенті свідчать, що в суспільно-політичній свідомості 
того часу це право виступає соціальним інструментом захисту невід’ємних природних прав людини та 
її власності, засобом обмеження свавілля чиновників, а в окремих випадках – навіть монарха. 
Підсумовуючи зазначимо, що правове регулювання цього періоду стало наслідком втілення в правову 
практику цілої низки досить прогресивних ідей та поглядів щодо права на захист своїх прав, які 
істотно вплинули на його подальшу еволюційну трансформацію в наступних правових актах – вже 
конституційного рівня, ухвалених на новому історичному етапі державно-правового розвитку. 

Історія розвитку держави і суспільства переконливо свідчить, що періодом найяскравішого 
розквіту різноманітних політико-правових ідей, в тому числі – правових теорій і концепцій щодо 
права на захист своїх прав, стала епоха Ренесансу. В цей період відбулася докорінна зміна 
світоглядних цінностей, зародилися концепції природних прав, соціальної свободи і обмеженого 
правління, під впливом яких виникає система якісно нових соціально-філософських поглядів 
на кожну особистість, її свободу та гідність, індивідуальність та автономність, про право кожного 
на щастя. Гарантіями свободи, рівності, справедливості визнається безумовне дотримання законів, 
які закріпили природні права людини. Саме ці ідеї лягли в основу еволюційного розвитку моделі 
позитивного юридичного закріплення права на захист своїх прав та свобод, його поступового 
розширення і вдосконалення. У зв’язку з цим слід відмітити, що істотну увагу теоретичному 

                                                      
1 Корецкий, В.М. (ред.) (1961). Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. 
Москва: Госюриздат, 467-468. 
2 Корецкий, В.М. (ред.) (1985). Саксонское зерцало: Памятник, комментарии, исследования. Москва: Наука, 
145-151. 
3 Корецкий, В.М. (ред.) (1985). Саксонское зерцало: Памятник, комментарии, исследования. Москва: Наука, 
145-151. 
4 Корецкий, В.М. (ред.) (1961). Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. 
Москва: Госюриздат, 92.  
5 Ківалов, С., Музиченко, П., Паньков, А. (ред.) (2004). Статути Великого князівства Литовського. Т. ІІІ 
Статут Великого князівства Литовського 1588 року: у 2-х кн. Кн. 1. Одеса: Юридична література, 520-523. 
6 Тихомиров, М.Н., Епифанов, П.П. (ред.) (1961). Соборное уложение 1649 года. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 
139, 290-291. 
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обґрунтуванню права людини на захист своїх прав приділили в своїх працях майже всі відомі 
мислителі епохи Відродження, які розробляли раціоналістичні державно-правові концепції. Проте, 
як і щодо змісту правових приписів загалом, так і до власне права захищати свої права від порушень 
і протиправних посягань найбільш комплексно підійшли Г. Грацій, Дж. Локк та Ш.-Л. Мотеск’є. 

У своїх працях Г. Гроцій писав: «за законами всіх відомих нам народів визнається 
невинуватим той, хто зі зброєю в руках захищає своє життя, якому загрожує небезпека нападу; це 
настільки явна загальна згода свідчить про те, що тут дійсно немає нічого, що суперечить 
природному праву»1; «між Тим запам’ятаємо, що від природи кожен є захисником свого права, для 
чого нам і надано руки»2. А в главі І Книги другої “Про право війни і миру”, яка має назву “Про 
причини війни і спочатку про самозахист і захист майна”, він прямо зазначає, що більшість авторів 
висуває три справедливі причині війни: самозахист, повернення майна, покарання3. На його думку, 
право на самозахист первинно виникає з самої людської природи, а не в наслідок правопорушення 
чи злочину іншої особи, як джерела небезпеки4. Він обґрунтовує правомірність вбивства при захисті 
людиною свого життя від нападника і майна від злодія5. Важливим, на наш погляд, є висновок 
Г. Гроція про те, що природне право кожної людини на захист повністю поширюється і випадок 
публічної війни, коли виникає необхідність захищати не себе особисто, а свою країну від 
зовнішнього ворога6, однак, при цьому, оборона від того, хто сам правомірно захищається є 
недопустимою7. Загалом слід відмітити, що дослідження цього філософа мали досить істотний 
вплив на подальшу еволюцію права на захист своїх прав, оскільки в них не лише виокремлювалися 
правові підстави для його реалізації, а й визначалися її допустимі межі. 

Не менш системно до аналізу права на захист своїх прав підійшов Джон Локк, який вважав 
природним право кожної людини відстоювати своє життя, свободу і майно: “людина від народження 
має право на повну свободу і необмежене користування всіма правами і привілеями природного 
закону такою ж мірою, як і кожна інша людина чи будь-які інші люди в світі, і вона за природою має 
владу не лише охороняти свою власність, тобто своє життя, свободу і майно, овід пошкодження і 
нападу з боку інших людей, а й також судити і карати за порушення цього закону інших, як того 
заслуговує, на його переконання, цей злочин, навіть смертю, в тих випадках, коли мерзенність 
вчинку, на його думку, цього вимагає”8. На його переконання, якщо закон, який було створено для 
збереження життя, при застосуванні сили не може його врятувати, то це дозволяє людині вжитися 
до самозахисту і до права війни і вбити нападника, в якості засобу врятування себе в тому випадку, 
коли зло може бути непоправним, оскільки нападник не дає ні часу на звернення до судді, ні часу 
на винесення законного рішення9. Цікавими, на наш погляд, є висновки філософа про колективний 
захист своїх прав: оскільки той, на чиєму боці право, зазвичай володіє лише своєю власною силою, 
її є недостатньо для захисту себе від образ і для покарання злочинців. Тому для уникнення цих 
незручностей, котрі приводять до розладу людської власності в природному стані, люди 
об’єднуються в суспільство, щоб мати його об’єднану силу для збереження і захисту своєї 
власності10. Адже, якщо хтось, незалежно від становища, яке він займає, протиставляє себе 
громадянському суспільству і може завдати шкоди іншим людям, вони намагаються як найшвидше 
                                                      
1 Гроций, Г. О праве войны и мира. Книга первая. <http://www.civisbook.ru/files/File/Groziy.Kn1.pdf>.  
(2018, травень, 05). 
2 Гроций, Г. О праве войны и мира. Книга первая. <http://www.civisbook.ru/files/File/Groziy.Kn1.pdf>.  
(2018, травень, 05). 
3 Гроций, Г. О праве войны и мира. Книга вторая. <http://www.civisbook.ru/files/File/Groziy.Kn2.pdf>.  
(2018, травень, 05). 
4 Гроций, Г. О праве войны и мира. Книга вторая. <http://www.civisbook.ru/files/File/Groziy.Kn2.pdf>.  
(2018, травень, 05). 
5 Гроций, Г. О праве войны и мира. Книга вторая. <http://www.civisbook.ru/files/File/Groziy.Kn2.pdf>.  
(2018, травень, 05). 
6 Гроций, Г. О праве войны и мира. Книга вторая. <http://www.civisbook.ru/files/File/Groziy.Kn2.pdf>.  
(2018, травень, 05). 
7 Гроций, Г. О праве войны и мира. Книга вторая. <http://www.civisbook.ru/files/File/Groziy.Kn2.pdf>.  
(2018, травень, 05). 
8 Локк, Дж. (1988). Два трактата о правлении. Сочинения: в 3 т. Т. 3. Москва: Мысль, 310. 
9 Локк, Дж. (1988). Два трактата о правлении. Сочинения: в 3 т. Т. 3. Москва: Мысль, 272-273. 
10 Локк, Дж. (1988). Два трактата о правлении. Сочинения: в 3 т. Т. 3. Москва: Мысль, 342. 
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здобути ту безпеку і захист в громадянському суспільстві, для яких воно було початково засноване і 
заради яких вони до нього вступили1. 

Особливої уваги заслуговує вироблена Дж. Локком концепція щодо природного права народу 
на опір деспотичні владі: “абсолютна деспотична влада, чи управління без встановлених законів, 
не може жодною мірою відповідати цілям суспільства і уряду, для яких люди відмовилися від 
свободи природного статну і пов’язали себе відповідними указами лише щоб зберегти своє життя, 
свободу і майно, і щоб за допомогою встановлених законоположень про право і власність 
забезпечити свій мир і спокій. Не можна уявити, щоб вони мали намір, навіть якщо б вони і були 
в змозі вчинити так, передати будь-якій особі чи кільком особам абсолютну деспотичну владу над 
своїми особистостями і гідністю і вкласти владу до рук посадової особи для того, щоб та 
необмежено творила свавілля щодо них. Адже це означило б поставити себе в ще більш гірше 
становище, аніж природний стан, коли вони мали свободу захищати свої права від посягань інших і 
так само мали силу, щоб відстояти їх, зазнавши нападу однієї людини чи одразу багатьох”2. Право 
народу, на його переконання, однаково порушено і його свободу втрачено незалежно від того, чи 
зроблять його рабом певні особи його власної національності чи іноземної нації, саме в цьому 
полягає шкода, і лише проти цього народ має право захищатися. У всіх країнах можна знайти 
приклади, які свідчать, що образи завдає не зміна національності осіб, що перебувають при владі, а 
зміна правління3. Таким чином, погляди Дж. Локка істотно вплинули як на теоретичне 
обґрунтування, так і на подальше позитивне закріплення природного права кожної людини 
захищати себе і свої права від будь-яких протиправних порушень з боку інших суб’єктів. А його 
концепція щодо колективного права усіх членів певного суспільства на захист від деспотичної влади 
заклала підвалини конституційного закріплення теорії обмеженого правління і права народу на опір 
свавільній владі. 

Істотний внесок в розробку теоретичних засад права людини на захист своїх прав зробив один 
з найвідоміших мислителів епохи Ренесансу Ш. Л. Монтеск’є, який в своїх працях, як і Дж. Локк, 
обґрунтовував його природний характер: “для кого є неочевидним, що вимога природного 
самозахисту є вищою всіх приписів!”4. “У випадку природної самооборони я маю право вбити, тому 
що моє життя належить мені, так само, як життя того, хто нападає на мене, належить йому; і 
держава вправі вести війну, тому що її самозахист такий самий, як будь-який самозахист”5, зазначав 
філософ. Цікавими, видаються, і його роздуми про свободу, як передумову права на захист: “У 
вільній країні дуже часто буває байдуже, добре, чи погано розмірковують люди. Важливо лише, щоб 
вони розмірковували так, як це породжує свободу, яка забезпечує захист від поганих наслідків цих 
міркувань”6. Проте для нашого дослідження особливо важливим є висновок Ш. Л. Монтеск’є про 
правове закріплення права на захист своїх прав: “Але в помірних державах голова найменшого з 
громадян має певну цінність; тут громадянина позбавляють майна і честі лише після довгого і 
уважного розслідування; тут в нього забирають життя лише тоді, коли сама вітчизна виступає проти 
нього: але виступаючи проти нього, вона надає йому всі можливі засоби захищати себе”7, оскільки, 
на наш погляд, тут вже йде мова безпосередньо про законодавче закріплення права людини 
захищати себе будь-якими не забороненими законом засобами. 

Уважаємо, що з огляду на мету і спрямованість нашого дослідження, не можна обійти 
увагою питання закріплення права на захист своїх прав в першій спробі запровадження 
конституційного регулювання на українських землях – в Договорах і постановах прав і свобод 
військових між Ясновельможним Його Милості паном Пилипом Орликом, новообраним 
гетьманом Війська Запорізького, і між генеральними особами, полковниками і тим же Військом 
Запорізьким з повною згодою з обох сторін, більш відомих широкому загалу як Конституція 
Пилипа Орлика. І хоча аналіз тексту цього історико-правового документу свідчить, що пряме 
закріплення права на захист своїх прав в ньому відсутнє, до норм, які опосередковано можна 
                                                      
1 Локк, Дж. (1988). Два трактата о правлении. Сочинения: в 3 т. Т. 3. Москва: Мысль, 315-316. 
2 Локк, Дж. (1988). Два трактата о правлении. Сочинения: в 3 т. Т. 3. Москва: Мысль, 342-343. 
3 Локк, Дж. (1988). Два трактата о правлении. Сочинения: в 3 т. Т. 3. Москва: Мысль, 403. 
4 Монтескье, Ш.Л. (1999). О духе законов. Москва: Мысль, 413. 
5 Монтескье, Ш.Л. (1999). О духе законов. Москва: Мысль, 122-123. 
6 Монтескье, Ш.Л. (1999). О духе законов. Москва: Мысль, 280.  
7 Монтескье, Ш.Л. (1999). О духе законов. Москва: Мысль, 73. 
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розцінювати як форму його реалізації, слід віднести положення преамбули про те, що Військо 
Запорізьке постійно змушене було “кров’ю і відвагою боронити цілісність своїх прав”, а також 
встановлену заборону на захист як козаків, так і купців, які не хочуть допомагати людям бідним 
виконувати спільні повинності громадські1. На наш погляд, ці положення були досить 
прогресивними для того періоду державно-правового розвитку України, ґрунтувалися 
на найсучасніших на той час філософських та політико-правових концепціях і теоріях. 

Загалом варто зазначити, що висновки філософів і мислителів пізнього середньовіччя 
відіграли надзвичайно важливу роль в становленні подальшої правової регламентації прав і 
свобод людини в цілому, і права кожного на захист своїх прав від протиправних порушень і 
посягань зокрема, на перші спроби його закріплення на конституційному рівні. Їх заслуга полягає, 
насамперед, в обґрунтуванні теорії природних невід’ємних прав людини, до яких належить і право 
кожного захищати себе, свої права і свободи від протиправних обмежень і посягань. І хоча, як 
свідчить аналіз текстів перших буржуазно-демократичних конституцій, прямо це право 
не закріплено ні Конституцією США 1787 р., ні Конституціями Франції 1791, 1793 та 1795 рр., ні 
Конституцією Польщі 1791 р., всі вони закріпили низку природних прав і свобод, що належать 
кожній людині за самим фактом народження, а отже – опосередковано констатували наявність 
в неї права вживати всіх необхідних заходів для відновлення природного стану речей в разі їх 
порушення. 

Як відомо, ухваленню Конституції США передувало прийняття Декларація незалежності 
1776 р., яка закріпила низку засадничих ідей щодо природних прав людини, до яких віднесено 
“самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними; що Творець обдарував їх певними 
невідбірними правами, до яких належать життя, свобода і прагнення щастя”2. Окремо слід 
відзначити надзвичайно важливий вплив Декларації на еволюцію правової регламентації права 
на захист своїх прав, оскільки вона закріпила, “що в кожному випадку, коли якась форма правління 
стає згубною для такої мети, народ має право змінити або скасувати її і встановити новий уряд, 
спираючись на такі принципи та організовуючи його владу в такі способи, які видаються народу 
найдоцільнішими для осягнення своєї безпеки і щастя”, “коли довга низка правопорушень і 
зловживань владою, незмінно спрямована на досягнення тієї мети, виявляє намір підпорядкувати 
народ абсолютному деспотизму, тоді народ має право та обов’язок повалити такий уряд”3. Тобто 
цей документ фактично закріпив право людини на колективну й індивідуальну безпеку, причому це 
забезпечується не лише державними інституціями, але й власне природним правом на активні дії, 
на прямий опір, в чому, на наш погляд, і простежується еволюція права на захист своїх прав. 

Окремо слід наголосити, що декілька з перших десяти поправок до Конституції США, відомих 
як Біль про права, стосуються саме різних форм і засобів захисту прав і свобод людини4. На наш 
погляд, свобода слова, зборів і петицій, які закріпила І поправка, можуть використовуватися і як 
форми захисту особою інших своїх прав. Також не викликає сумнівів спрямованість ІІ поправки, яка 
закріпила право народу на зброю, оскільки головною метою вільного володіння нею є забезпечення 
індивідуального і колективного самозахисту. Право на недоторканність особи, житла, документів і 
майна, закріплене ІV поправкою, також опосередковано є засобом захисту своїх прав. Поправки V 
та VІ закріпили право на захист від кримінального переслідування, в ому числі – за допомогою 
адвоката, що безперечно є формами захисту людиною своїх прав, а поправка ІХ – невичерпність 
конституційних прав особи. У сукупності ці положення Конституції США безсумнівно слід віднести 
саме до форм захисту людиною своїх прав від порушень і протиправних посягань, що повністю 
підтверджується і американською конституційно-правовою практикою в цій сфері. Адже 
загальновідомим є факт, що Конституція США стала першим в світі актом найвищого правового 

                                                      
1 Конституція Пилипа Орлика 1710 р. <http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1710.html> (2019, травень, 02). 
2 Декларація незалежності Сполучених Штатів Америки (Declaration of independence of the United States 
of America, July 4, 1776) (4 липня 1776 р.). <http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1776%20(07)%2004.USA.php> 
(2019, травень, 04). 
3 Декларація незалежності Сполучених Штатів Америки (Declaration of independence of the United States 
of America, July 4, 1776) (4 липня 1776 р.). <http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1776%20(07)%2004.USA.php> 
(2019, травень, 04). 
4 Жидков, О.А. (1993). Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательство. Москва: Прогресс, 
Универс, 40-42. 
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ґатунку, метою якого був максимальний захист людину від свавілля публічної влади, встановлення 
дієвих перепон на шляху до деспотичного правління. 

Досить цікавою є еволюція регламентації права людини на захист своїх прав в Конституціях 
Франції 1791 – 1795 рр. Так, Конституція 1791 р.1 закріплювала лише загальні положення щодо 
свободи людини, як можливості робити все, що не завдає шкоди іншій особі, а межею здійснення 
природних прав визнавала такі ж права іншої особи; дозволяла все, що не заборонено законом та 
закріплювала низку громадянських прав, що безперечно можна вважати опосередкованим визнанням 
наявності в кожної особи і природного права захищати свої права від порушень будь-яким 
не забороненим законом способом. На відміну від цього, Конституція 1793 р.2, невід’ємною 
складовою частиною якої є Декларація прав людини і громадянина, закріпила набагато прогресивніші 
норми щодо права кожної людини на захист свої прав: “будь-який акт, спрямований проти особи, 
якщо він не передбачений законом, або здійснений з порушення встановлених законом форм, є актом 
свавільним і тиранічним; будь-яка особа, проти якої такий акт бажали б здійснити насильницьким 
чином, має право чинити опір силою” (ст.11); “опір гнобленню є наслідком, що випливає з інших прав 
людини” (ст. 33); “коли уряд порушує прав народу, повстання для народу і для кожної його частини є 
його найсвятіше право і найневідкладніший обов’язок” (ст. 35). І хоча ця Конституція так і не була 
введена в дію, її положення щодо права кожної людини на захист були набагато прогресивнішими 
порівняно з Конституцією 1791 року, і тим більше – в порівняння з Конституцією Франції 1795 р.3, 
зміст якої свідчить про суттєвий регрес в конституюванні права людини на захист своїх прав від 
протиправних посягань, оскільки норм, щодо захисту людиною своїх прав в ній вже не було. 
А до норм, які опосередковано забезпечують право людини на захист своїх прав, на наш погляд, 
можна віднести лише положення щодо свободи, як можливості діяти не на шкоду іншій особі (ст. 2 
розділу “Права”) та положення, відповідно до якого закон не захищає того, хто його порушує (ст. 7 
розділу “Права”). Таким чином можна зробити висновок, що найбільш системно право людини 
на захист своїх прав отримало позитивне закріплення саме в нормах Конституції Франції 1793 року, 
багато з яких стали основою його сучасної конституційно-правової регламентації цього права. 

Польська Конституція від 3 травня 1791 р.4 також становить істотний інтерес для нашого 
дослідження, оскільки, як слушно відмічають дослідники, Польща ввійшла у світову історію як 
перша на Європейському континенті країна, у якій було ухвалено писану конституцію. Вона мала 
мобілізувати весь народ на захист цілісності території та суверенітету країни, яку в 1789 р. розірвали 
на три частини Росія, Австрія та Пруссія5. Відповідно, важливі положення щодо права на захист, які 
містяться в її розділі “Народні збройні сили”, закріпили вихідні ідеї щодо цього права: “Народ має 
забезпечити собі захист від нападів і для охорони своєї єдності. Тому всі громадяни є захисниками 
народної єдності і свобод”. Уважаємо, що ця конституційна норма безсумнівно заклала підвалини 
для подальшого загального усвідомлення природного права кожної людини на захист своїх прав, а 
тому Конституцію Польщі 1791 року безперечно слід віднести до однієї з визначних віх еволюції 
становлення цього права. 

Висновок. Таким чином, право кожної людини захищати себе, свою родину, інших осіб від 
зовнішньої небезпеки та різноманітних неправомірних посягань, яке виникло фактично одночасно 
із зародженням людської цивілізації, пройшло тривалий шлях загального усвідомлення, спочатку – 
філософського, а згодом – і правового обґрунтування та наступного позитивного правового 
закріплення в перших конституційних актах, прийнятих в епоху буржуазно-демократичних 
революцій ХVІІІ століття. Нормативне закріплення права людини на захист своїх прав істотним 
чином обумовило подальшу розробку доктрини конституційних гарантій прав і свобод людини, як 
засобу забезпечення їх практичної реалізації. 

                                                      
1 Адо, А.В. (ред.) (1990). Документы истории Великой француз ской революции. Т.1. Москва: Издательство 
Московского университета, 112-141. 
2 Адо, А.В. (ред.) (1990). Документы истории Великой француз ской революции. Т.1. Москва: Издательство 
Московского университета, 216-227. 
3 Адо, А.В. (ред.) (1990). Документы истории Великой француз ской революции. Т.1. Москва: Издательство 
Московского университета, 314-349. 
4 Конституция Польши 1791. <https://worldconstitutions.ru/?p=367>. (2019, квітень, 12). 
5 Зінченко, О.В. (2016). Порівняльний аналіз Конституцій Польщі та Франції 1791 р. Вісник Національного 
університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Філософія, 1 (28), 164. 
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THE ORIGIN AND ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE 
OF PRESIDENCY IN UKRAINE 

The  article  deals  with  the  president’s  institute  in  Ukraine  that  is  an  integral  element  of  the 
political system. The reasons that led to the emergence and spread of the president’s institute in 
Ukraine  are  analyzed.  The  stages  of  the  formation  of  the  president’s  institute  in  Ukraine  are 
distinguished:  from  the  status  of  the  president  of  the  parliamentary‐presidential  republic  (in 
accordance with the  laws of Ukraine that were adopted on July 5, 1991) through the status of 
the president of  the presidential  republic  (according  to  the Constitutional  Treaty between  the 
Verkhovna Rada and  the President of Ukraine  that was adopted on  July 5,  1991) presidential‐
parliamentary  republic  (in  accordance  with  the  Constitution  of  Ukraine  that  was  adopted  on 
June 28, 1996) to the status of president of the parliamentary‐presidential republic (according to 
the constitutional reform of 2004). 
Keywords: president’s institute, President of Ukraine, form of government, constitutional 
reform. 

Розвиток сучасного демократичного суспільства в Україні багато у чому завдячує своїй появі 
інституту президента. Його становлення та розвиток в значній мірі визначаються формою 
правління, усталеними політико-правовими традиціями, політичною кон’юнктурою, розкладом 
соціальних сил в державі, менталітетом народу, соціально-економічними і духовними факторами. 
При цьому велику роль у функціонуванні інституту президента у кожній країні відіграє 
суб’єктивний фактор, а саме постать політичного лідера. 

Серед численних досліджень і публікацій, у яких висвітлюються питання заснування та 
становлення інституту президента в Україні, особливої уваги заслуговують праці таких дослідників: 
С. Агафонова, Д. Бєлова, О. Волощук, М. Дмитренка, М. Зелінської, І. Костицької, Н. Плахотнюк, 
Ю. Стасюк, В. Сухоноса, О.Чернишевич, В. Шатіла та ін. 

Метою статті є аналіз становлення інституту президента в Україні. 
До проголошення незалежності Україна була радянською республікою, що характеризувалася 

повновладдям рад як представницьких органів державної влади. Функції глави держави виконувала 
Президія Верховної Ради, яка була постійно діючим органом влади. Тобто вона виступала 
колегіальним главою держави. 

У статті 2 Конституції УРСР 1978 року зазначалося, що вся влада в Україні належить народу і 
народ здійснює її через Ради народних депутатів1. Ради становили єдину систему представницьких 
органів влади, ради нижчого рівня підпорядковувалися радам вищого рівня. Вони обиралися 
безпосередньо населенням або радами нижчого рівня. Всі інші органи державної влади бути 
підконтрольні та підзвітні Радам. Таким чином, при такій структурі влади не міг існувати інститут 
президента. 

Становлення інституту президента в Україні необхідно розглядати у тісному взаємозв’язку 
з процесами, які виникали у державно-правовій сфері в Радянському Союзі, оскільки 15 березня 
1990 року третім позачерговим З’їздом народних депутатів вводилася посада Президента СРСР. 

                                                      
1 Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки, 1978 (Верховна Рада 
Української РСР). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09>  
(2019, травень, 14). 
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Метою цієї політико-правової акції були: демонтаж командно-адміністративної системи; 
формування правової держави; використання принципу поділу влади; врахування зарубіжного 
досвіду. Вибори першого Президента СРСР були проведені безпосередньо на З’їзді народних 
депутатів таємним голосуванням. Ним був обраний тодішній Голова Верховної Ради СРСР М. 
Горбачов. 

Після запровадження посади Президента СРСР почали запроваджуватися аналогічні пости 
у союзних республіках колишнього Радянського Союзу ще до їх виходу зі складу СРСР. Варто 
зазначити, що цей процес був обумовлений слабкістю М. Горбачова, який не наполіг на тому, щоб 
в СРСР був лише один президент. Разом з тим слід врахувати те, що в радянській державі майже 70 
років функціонував колегіальний президент в особі КПРС, Президії Верховної Ради СРСР та, 
відповідно, не було досвіду діяльності одноособового президента1. 

На становлення інституту президента вплинуло і те, що в республіках з текстів конституцій 
вилучили статтю 6, у якій йшла мова про КПРС як головну та керуючу силу суспільства. Легітимні 
можливості керувати усім і усіма з боку комуністичної партії були зняті і, без сумніву, постала 
необхідність введення у структуру державного механізму такого органу, який міг би стати 
консолідуючим чинником. Саме ним ставав президент як глава держави2. 

Центральною проблемою інституціоналізації президентства в той період стало конституційно-
правове визначення та закріплення оптимального обсягу повноважень глави держави, порядку його 
обрання, міри втручання в формування державного апарату, контролю за діяльністю останнього та 
здійснення державної політики. Політичні сили, що обстоювали необхідність запровадження 
в Україні посади президента, пропонували, як правило, одну з трьох альтернатив трансформації 
радянської республіки: президентська, президентсько-парламентарна, парламентарно-
президентська. 

Необхідність введення в Україні поста президента знаходила відображення у партійних 
програмах. Йдеться, насамперед, про програму Української селянської демократичної партії, 
прийняту 9 червня 1990 року, у ній передбачалося у державно-правовому напрямі набуття 
державного та політичного суверенітету України і введення у ній інституту президента. Згідно з 
програмою Української народно-демократичної партії, прийнятою 16 липня 1990 року, Україна мала 
бути побудована як парламентарна республіка, котру очолює Президент України, обраний шляхом 
загальних, рівних, прямих виборів таємним голосуванням3. У Декларації Народної партії України, 
прийнятій 22 вересня 1990 року, записано: метою НПУ є “побудова мирним шляхом самостійної 
парламентарної республіки”, НПУ виступає за “прямі вибори президента республіки”4. 

Для введення в Україні, як і в інших країнах СНД, поста президента існували як об’єктивні, 
так і суб’єктивні чинники. Зокрема, необхідно було реформувати економіку на ринкових засадах, 
суттєво змінити політичну систему, вирішити безліч соціальних проблем, утвердитися Україні як 
рівноправному суб’єкту міжнародних відносин, налагодити зв’язки з країнами колишнього СРСР. 
Все це вимагало нових підходів. Інститут президента виник не як результат суб’єктивного бажання 
й інтересу відповідних політичних сил, а як об’єктивна вимога часу. Крім того, значна частина 
державно-управлінської еліти України була у той час зацікавлена у введенні в державну структуру 
України посади президента. Це мало значення і для забезпечення стабільного розвитку держави. 

Зважаючи на ці та інші фактори, у липні 1991 року було засновано пост Президента 
Української РСР. Законом Української РСР “Про заснування поста Президента Української РСР і 
внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР” від 5 липня 19915 
Конституція Української РСР 1978 року була доповнена новою главою 12 “Президент Української 
РСР”. Президент спочатку був визнаний як найвища посадова особа і глава виконавчої влади, а 

                                                      
1 Шаповал, В.М. (2004). Конституція і виконавча влада. Київ: Юрінком Інтер, 70-72. 
2 Шаповал, В.М. (2004). Конституція і виконавча влада. Київ: Юрінком Інтер, 72. 
3 Гарань, О.В. (1991). Україна багатопартійна: програмні документи нових партій. Київ: МП “Пам’ятки 
України”, 98. 
4 Гарань, О.В. (1991). Україна багатопартійна: програмні документи нових партій. Київ: МП “Пам’ятки 
України”, 136-137. 
5 Закон про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції 
(Основного Закону) Української РСР 1991 (Верховна Рада Української РСР). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <zakon.rada.gov.ua/laws/show/1293-12/ed19910705> (2019, травень, 14). 
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у лютому 1992 року за статтею 114-1 президент став не лише главою виконавчої влади, а й главою 
держави. Закон встановив, що “Президент Української РСР обирається громадянами Української 
РСР на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком 
на п’ять років” (ч. 1 ст. 114)1. 

Президент Української РСР наділявся широкими повноваженнями відповідно до основних 
сфер державної діяльності. До конституційних повноважень президента у законодавчій сфері 
належало право законодавчої ініціативи, підписання та оприлюднення прийнятого парламентом 
закону (промульгація), право вето, яке може бути подолане більшістю від конституційного складу 
парламенту. 

У сфері виконавчої влади президент здійснював керівництво Кабінетом Міністрів України, 
забезпечував взаємодію органів державної виконавчої влади з Верховною Радою України, 
представляв для затвердження Верховною Радою кандидатуру Прем’єр-міністра України та про 
звільнення його з посади, а також кандидатури на посади Державного міністра з питань оборони, 
національної безпеки і надзвичайних ситуацій, Міністра внутрішніх справ, Міністра фінансів, 
Міністра юстиції, Голову Комітету державної безпеки. Він також представляв Верховній Раді 
проект державного бюджету та звіт про його виконання. Президент України наділявся правом 
видавати укази про амністію та давати тлумачення прийнятих ним актів. 

До конституційних повноважень президента у сфері зовнішньополітичної діяльності належало 
право представляти державу у зовнішніх зносинах, призначати та відкликати послів та інших 
дипломатичних представників, акредитувати дипломатичних представників інших держав, вести 
переговори, укладати та ратифікувати міжнародні договори. У сфері оборони йому належало право 
бути верховним головнокомандуючим збройних сил, оголошувати надзвичайний стан у державі. 

Перші вибори Президента Української РСР відбулися 1 грудня 1991 року − одночасно з 
проведенням всеукраїнського референдуму з питання про підтвердження Акта проголошення 
незалежності України від 24 серпня 1991 року. Президентом України у першому турі було обрано 
Голову Верховної Ради Л. Кравчука. Головою парламенту України став І. Плющ. 

Таким чином, заснування поста Президента Української РСР привело до конституційного 
закріплення принципу поділу державної влади і зміни форми державного правління. В Україні 
на зміну радянській республіці був запроваджений парламентарно-президентський різновид 
змішаної республіки, – оскільки Верховна Рада Української РСР наділялася широкими 
повноваженнями щодо формування Кабінету Міністрів Української РСР. 

Відразу після виборів президента стали виникати суперечності між ним і Верховною Радою 
України. Неусталеність інституту президента в системі органів державної влади була пов’язана 
з відсутністю Конституції України, де б цей інститут був відповідним чином закріплений. У той час 
до кінця 1994 року майже у всіх колишніх республіках СРСР були прийняті конституції, а в Україні 
процес її прийняття тривав довше, хоча розпочався ще 1992 року. 

Визначальним етапом на шляху прийняття Конституції України став Конституційний Договір 
між Верховною Радою України та Президентом України “Про основні засади організації і 
функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття 
нової Конституції України” від 8 червня 1995 року2. Названий документ має яскраво виражений 
політичний характер і був пов’язаний з жорстким протистоянням між виконавчою та законодавчою 
гілками влади. Це був компромісний документ, який посилював у державному механізмі позиції 
президента. 

Президентові Україні присвячувався третій розділ у Конституційному Договорі. У сфері 
виконавчої влади глава держави мав право формувати уряд без участі парламенту: “Президент 
України у місячний строк після вступу на посаду або з дня відставки попереднього складу Уряду 
призначає Прем’єр-міністра України, формує новий склад Уряду України – Кабінет Міністрів 
                                                      
1 Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки, 1978 (Верховна Рада 
Української РСР). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09> 
(2019, травень, 14). 
2 Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади 
організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття 
нової Конституції України 1995 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80> (2019, травень, 14). 
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України” (ч. 1 ст. 22). Президент отримав право формувати не тільки уряд, а й призначати голів та 
заступників голів місцевих державних адміністрацій. Він мав право створювати, реорганізувати, 
ліквідовувати центральні органи виконавчої влади України (п. 5 ст. 24). Суттєве значення мало те, 
що президент отримав право скасовувати акти центральних і місцевих органів державної виконавчої 
влади у разі їх невідповідності Конституції та законам України (п.6 ч. 1 ст. 24)1. 

До конституційних повноважень президента в сфері законодавчої влади належало право 
видавати укази, право законодавчої ініціативи, право вето, право подавати щорічні та позачергові 
послання до парламенту, право подавати на розгляд парламенту проекту держбюджету. Він отримав 
право видавати укази з питань економічної реформи, не врегульованих чинним законодавством 
України. Не встановлювалося, що акти президента (укази і розпорядження) підлягали 
контрасигнуванню. 

У сфері судової влади глава держави мав право подавати кандидатури для призначення 
Верховною Радою Голови Конституційного Суду, призначати половину складу Конституційного 
Суду, подавати кандидатури для призначення парламентом на посади Голови Верховного Суду, 
Голови Вищого арбітражного суду, призначати суддів Верховного Суду та Вищого арбітражного 
суду, а також право призначення за поданням Міністерства юстиції загальних та арбітражних 
суддів. Окрім цього, Президентові України належало право здійснювати помилування та видавати 
указ про амністію. 

Повноваження президента у сфері зовнішньої політики, національної безпеки та оборони 
залишалися такими самими, як і згідно з законами, які були прийняті Верховною Радою у липні 
1991 року. 

Проаналізувавши правовий статус Президента України відповідно до цього документа, є всі 
підстави вважати, що в Україні було встановлено президентсько-парламентарну форму правління 
зі значним розширенням повноважень глави держави щодо формування і функціонування Кабінету 
Міністрів України і звуженням відповідних повноважень Верховної Ради України. Це фактично 
була президентська республіка. 

Нова Конституція України2 була прийнята 28 червня 1996 року. Вона зберегла президентсько-
парламентарний різновид змішаної форми республіканського правління з розширенням 
повноважень парламенту щодо формування уряду порівняно з Конституційним Договором. 

У Конституції України 1996 року міститься окремий розділ “Президент України”, в якому 
безпосередньо визначається статус глави держави. 

Президент України вже не визнавався ні главою виконавчої влади, ні главою уряду. Однак 
за ним зберігалась вирішальна роль у формуванні Кабінету Міністрів і водночас посилювалась 
політична відповідальність останнього перед главою держави. Президент України також “призначає 
за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших 
центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє 
їхні повноваження на цих посадах” (п. 10 ч. 1 ст. 106); “скасовує акти Кабінету Міністрів України та 
акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим” (п.16 ч. 1 ст.106)3. 

Повноваження Верховної Ради щодо формування Кабінету Міністрів, отже, полягали лише 
у наданні нею згоди на призначення Президентом України Прем’єр-міністра. Щоправда, за новою 
Конституцією Верховна Рада могла прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів (ч.1 ст.87), 
що має наслідком відставку Кабінету Міністрів (ч.4 ст.115). За Президентом України збереглися 
повноваження щодо утворення, реорганізації та ліквідації міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади. На цей раз – за поданням Прем’єр-міністра (п.15 ч.1 ст.106)4. 

                                                      
1 Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади 
організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття 
нової Конституції України, 1995 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80> (2019, травень, 14). 
2 Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (2019, травень, 14). 
3 Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (2019, травень, 14). 
4 Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (2019, травень, 14). 
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Отже, Конституція України 1996 року, прийнята, як відомо, під тиском Президента України 
Л. Кучми, по суті, повністю підпорядкувала йому виконавчу владу. Нею було передбачено 
не баланс, а скоріше конфліктність виконавчої та законодавчої влади, що негативно впливала 
на дієздатність держави. Так виникла необхідність в конституційній реформі. Її головним завданням 
мало бути внесення змін до Основного Закону з метою вдосконалення взаємовідносин між вищими 
органами державної влади − Кабінетом Міністрів, Верховною Радою та Президентом України. 

Вплив на реалізацію конституційної реформи здійснили президентські вибори в Україні 
2004 року. Законопроект щодо змін в Основному Законі став частиною компромісу між опозицією і 
владою під час Помаранчевої революції. 

8 грудня 2004 року на позачерговій сесії Верховна Рада ухвалила “в пакеті” Закон України 
“Про внесення змін до Конституції України” (№4180)1. Відповідно до закону Україна 
з президентсько-парламентарної республіки ставала парламентарно-президентською. Різниця між 
цими різновидами змішаної форми правління полягає в тому, хто відіграє визначальну роль 
у формуванні і функціонуванні уряду – парламент (парламентарно-президентська республіка) чи 
президент (президентсько-парламентарна республіка). 

За оновленою Конституцією України вирішальну роль у формуванні Кабінету Міністрів 
України стала відігравати Верховна Рада України. Вона стала призначати не тільки главу уряду, а й, 
за його поданням, інших членів Кабінету Міністрів (крім Міністра оборони і Міністра закордонних 
справ, які призначалися парламентом за поданням Президента України). Якщо раніше Кабінет 
Міністрів України складав повноваження перед новообраним Президентом України (ч. 1 ст. 115), то 
тепер він складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України (ч. 1 ст. 115)2. 

Як і раніше, існувала подвійна політична відповідальність уряду – перед президентом та 
парламентом. Основний Закон встановлював: “Кабінет Міністрів України відповідальний перед 
Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді 
України у межах, передбачених цією Конституцією” (ч. 2 ст. 113)3. 

Конституційні зміни також стосувалися процедури відставки уряду. Якщо раніше Президент 
України міг відправити Прем’єр-міністра України (а значить, й увесь склад Кабінету Міністрів 
України) у відставку, то згідно з конституційними змінами він міг лише запропонувати Верховній 
Раді розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів і вже вона мала вирішувати 
питання про його відставку (ч. 3 ст. 115)4. 

Окрім того, Президент України позбавлявся права скасування актів Кабінету Міністрів 
України (п. 16 ч. 1 ст. 106), а міг тільки зупинити їх дію з мотивів невідповідності Конституції 
України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності 
(п. 15 ч. 1 ст. 106). Також конституційні зміни до Основного Закону позбавляли Президента 
України, за поданням глави уряду утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати міністерства та 
інші центральні органи виконавчої влади. Відповідні повноваження передавалися Кабінету 
Міністрів України (п. 9 ст. 116)5. 

Таким чином, глава держави позбавлявся дієвих важелів впливу на парламент та уряд. Значне 
звуження повноважень Президента України В.Ющенка у сфері виконавчої влади на користь 
Верховної Ради та Кабінету Міністрів, який вже не міг бути відправлений главою держави 
у відставку, мало наслідком різке загострення відносин між президентом, з одного боку, 
парламентом та урядом − з іншого, та незаконне дострокове припинення Президентом України 
В. Ющенком повноважень Верховної Ради у квітні 2007 року. 

Подальші зміни повноважень Президента України та закріплення його зміненого 
конституційно-правового статусу диктувалися політичними подіями 2010 року. Конституційний 
                                                      
1 Закон про внесення змін до Конституції України, 2004 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2222-15> (2019, травень, 14). 
2 Закон про внесення змін до Конституції України, 2004 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2222-15> (2019, травень, 14) 
3 Закон про внесення змін до Конституції України, 2004 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2222-15> (2019, травень, 14). 
4 Закон про внесення змін до Конституції України, 2004 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2222-15> (2019, травень, 14). 
5 Закон про внесення змін до Конституції України, 2004 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2222-15> (2019, травень, 14). 
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Суд України ухвалив у вересні 2010 року рішення про неконституційність Закону України “Про 
внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року № 2222-IV. Відповідно 
поновлювалася дія Конституції України у редакції 1996 року, за якою Україна ставала 
президентсько-парламентарною республікою. Передбачалося розширення повноваження 
Президента України щодо формування Кабінету Міністрів, тобто відбулося фактичне 
підпорядкування уряду, всієї вертикалі виконавчої влади главі держави. 

Після політичних подій у 2013-2014 років та “Революції Гідності” було ухвалено Закон 
України “Про відновлення дії окремих положень Конституції України” від 21 лютого 2014 року 
№ 742-VII1. Законом відновлювалася дія Закону України “Про внесення змін до Конституції 
України” від 8 грудня 2004 року № 2222-IV. За конституційними змінами в Україні натомість 
президентсько-парламентарної відновлювалася парламентарно-президентська форма 
республіканського правління, яка суттєво обмежувала повноваження глави держави щодо 
формування і функціонування уряду. Однак за Президентом України збереглися значні 
повноваження у сфері законодавчої (право звертатися із щорічними і позачерговими посланнями 
до Верховної Ради України, право призначати вибори до Верховної Ради України, право розпускати 
Верховну Раду України, право накладати вето на закони, право законодавчої ініціативи, право 
звертатися до Конституційного суду з приводу встановлення відповідності Основному Закону 
правових актів Верховної Ради), так і виконавчої (внесення до Верховної Ради України подання про 
призначення Міністра оборони України та Міністра закордонних справ України, призначення глав 
місцевих державних адміністрацій за поданням Кабінету Міністрів України, зупинення дії актів 
уряду з мотивів їх неконституційності, скасовування рішень місцевих державних адміністрацій, що 
суперечать Конституції та законам України) влади. 

Таким чином, становлення інституту президента в Україні пов’язано з трансформацією форми 
державного правління: від статусу президента в президентській республіці (глава держави і глава 
виконавчої влади) до статусу президента в президентсько-парламентарній республіці (глава держави 
і фактичний глава виконавчої влади) через статус президента в парламентарно-президентській 
республіці (глава держави і фактичний глава виконавчої влади) до встановлення, в перспективі, 
статусу президента в парламентарній республіці (глава держави). Перехід до парламентарної форми 
правління передбачає: послаблення права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, 
яке може бути подоланим більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України; 
контрасигнування більшості актів Президента України Прем’єр-міністром України та міністрами; 
призначення Верховною Радою Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України 
за поданням не Президента України, а Прем’єр-міністра України; обмеження права законодавчої 
ініціативи Президента України, тільки тими питаннями, які стосуються сфер національної безпеки, 
оборони і міжнародних відносин; призначення голів місцевих державних адміністрацій на посаду і 
звільнення з посади не Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України, а Кабінетом 
Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України. 
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concerning  gender  equality  are  investigated.  The  involvement  of  women  in  political  life  is 
researched  in  three parameters:  the presence of women  in parliament; percentage of women 
holding  ministerial  positions;  years  when  women  headed  the  country.  The  intraparty  gender 
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quota, gender gap index, party lists, government of Ukraine. 

Гендерний паритет у вищих органах законодавчої влади є необхідною умовою дотримання 
євроінтеграційного курсу України. Сучасні світові стандарти, які забезпечують жінкам можливість 
реалізовувати як активне, так і пасивне виборче право, викладені в кількох базових документах. 

Перший з них – Декларація прав людини 1948 року 1, де у першому пункті статті 21 
проголошується, що «кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною 
безпосередньо або через вільно обраних представників». Тобто в цьому документі є чітке 
визначення «кожна людина», яка без обмежень за статевою ознакою, тобто як жінка, так і чоловік, 
може реалізувати своє право та потенціал в управлінні державою. У другому пункті цієї ж статті 
йдеться про право рівного доступу до державної служби у своїй країні. А отже йдеться про рівний 
доступ як чоловіків, так і жінок. Пункт третій статті 21 стосується безпосередньо пасивного 
виборчого права, як невід’ємної складової демократично орієнтованої держави. Тут визначено, що 
«воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і 
нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві 
шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу 
голосування». Ключовими для нашого дослідження є термін «загальне рівне виборче право», тобто 
право, яке надається усім без виключення громадянам, які досягли певного вікового цензу (мається 
на увазі віковий ценз пасивного виборчого права), без будь-яких гендерних обмежень. 

Другий базовий документ – Конвенція про політичні права жінок2, де робиться більш чіткий 
акцент, ніж в попередній Декларації, саме на «жіночу участь у політиці». А саме зазначається, що 
«жінкам належить право голосувати на всіх виборах, на рівних з чоловіками умовах, без будь-якої 
дискримінації. Жінки можуть обиратися, на рівних з чоловіками умовах, без будь-якої 
дискримінації, в усі встановлені національним законом установи, що вимагають публічних виборів. 
Жінкам належить, на рівних з чоловіками умовах, без будь-якої дискримінації, право займати 

                                                      
1 Всеобщая декларация прав человека 1948 (Генеральная Ассамблея ООН). Офіційний веб-сайт Верховної 
Ради України. <//https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015?lang=uk>. 
2 Конвенция о политических правах женщины 1952 (Генеральная Ассамблея ООН). Офіційний веб-сайт 
Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_156>. 
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посади на суспільно-державну службу і виконувати всі суспільно-державні функції, встановлені 
національним законом». Важливо, що критерієм «жіночої участі у політиці» визначається 
національне законодавство, а саме закони, що гарантують жіноче представництво у парламенті і 
механізми його запровадження та форми відповідальності у разі невиконання гендерних квот (якщо 
такі існують). 

Третій базовий документ – Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації у відношенні 
жінок1. Тут у статті 7 частина друга детально прописані рекомендації державам-сторонам вжити 
усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному 
житті країни і, зокрема, забезпечити жінкам на рівних умовах з чоловіками реалізацію політичних 
прав «голосувати на всіх виборах і публічних референдумах та бути обраними до всіх публічно 
виборних органів; брати участь у формуванні та здійсненні політики уряду та займати державні 
посади, а також здійснювати всі державні функції на всіх рівнях державного управління». 

Таким чином, перелічені документи створюють правову основу для визнання жінок 
повноцінними учасниками політичного процесу в усіх його проявах: виборному, представницькому, 
виконавчому тощо. Тобто відкривають жінкам можливості, що найменш формальні, потрапити 
у «велику політику». 

В українському законодавстві термін «гендерна рівність» вперше був закріплений у Постанові 
Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року2. Передусім ця постанова орієнтована 
на соціальний захист жінок, а не визначення їх політичних прав. Але в цьому документі міститься 
положення щодо представництва жінок в органах влади «…вивчити питання про збалансоване 
за статями представництво жінок і чоловіків в органах державної влади та подати Кабінетові 
Міністрів України пропозиції щодо ефективного формування резерву кадрів для органів виконавчої 
влади». Необхідно зауважити, що в цій Постанові ще немає будь-яких норм, які б гарантували 
жіноче представництво у парламенті чи то механізму його запровадження. А отже цей документ 
можна вважати лише першим кроком на шляху до юридичного визначення гендерного паритету 
у сфері владних відносин. 

1 січня 2006 року набув чинності Закон України «Про забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків»3. Там у третьому розділі Статті 15 зазначається, що 
«…забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі. Рівні виборчі 
права та можливості жінок і чоловіків забезпечуються законодавством України. Політичні партії, 
виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні депутати України в багатомандатному 
загальнодержавному виборчому окрузі передбачають представництво жінок і чоловіків 
у відповідних виборчих списках. Контроль за цією вимогою здійснюють виборчі комісії». Цей закон 
можна вважати наступним логічним етапом визнання та регламентації гендерного паритету 
в політичній сфері України. Але чіткого механізму забезпечення цього паритету і в цьому документі 
не було сформульовано. 

А отже на сьогодні відсутній принцип квотування у списках партій, що балотуються 
до Верховної Ради. З цього приводу 7 грудня 2018 року виступив Президент України П. Порошенко, 
заявивши, що виступає за внесення положень про гендерні квоти до закону про вибори Народних 
депутатів: «…запровадження гендерних квот у виборче законодавство – це європейська практика. 
Високий рівень представництва жінок, наприклад у парламентах скандинавських країн був 
досягнутий завдяки квотам…»4 

На практиці використовуються два основні типи квот у списках політичних партій: 
законодавчо закріплені та партійні (тобто добровільні)5. 

                                                      
1 Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації у відношенні жінок 1979 (Генеральная Ассамблея ООН). 
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207>. 
2 Постанова про національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню 
гендерної рівності у суспільстві на 2001-2005 роки 2001 (Кабінет Міністрів України). Офіційний веб-сайт 
Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479-2001-%D0%BF>. 
3 Закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 2006 (Верховна Рада України). 
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15>. 
4 Порошенко пропонує ввести гендерні квоти для виборів в Верховну Раду України. <https://gordonua.com/ 
ukr/news/politics/-poroshenko-proponuje-vvesti-genderni-kvoti-dlja-viboriv-u-verhovnu-radu-563701.html>. 
5 Gender quotas database. <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/quotas>. 
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Законодавчо закріплені квоти є гарантією того, що у списку партії буде установлений певний 
відсоток жінок. Цей тип квотування виправданий у країнах, де домінантна політична культура 
не передбачає дотримання гендерного балансу в органах влади як звичної та обов’язкової вимоги. 
Тому необхідно перетворювати це дотримання у правову норму. 

Країни із розвиненою політично культурою та усталеними демократичними традиціями 
користуються добровільними квотами, оскілки дотримання гендерного паритету обумовлено 
соціальною нормою, а тому немає необхідності у формалізованому контролі за їх виконанням 
(скандинавські країни). 

Ці країни відрізняються найменшим значенням «індексу гендерного розриву» (The Global 
Gender Gap Index), який був запропонований Всесвітнім економічним форумом (World Economic 
Forum)1 

Поняття гендерного розриву (gender gap) означає відмінності між чоловіками та жінками 
у доступі до ресурсів та можливостей, у отриманні користі (вигоди) від освіти, послуг, зайнятості, 
політичної участі тощо. 

Індекс гендерного розриву вимірює гендерні відмінності в країнах світу незалежно від рівня 
їхнього розвитку. Його повинні використовувати держави, які намагаються скоротити рівень 
гендерного розриву, в якості інструменту для аналізу проблемних моментів в їх соціальній політиці та 
для дослідження ефективності подолання цих проблем із плином часу. Цей індекс вимірює рівень 
гендерного розриву, котрий існує у тих чи інших країнах за 14 різними змінними у 4 ключових 
областях: економічна участь та кар’єрні можливості, освіта, здоров’я, політичні права та можливості. 

Політичні права та можливості, а також залученість жінок до політичного життя оцінюються 
за такими параметрами: 

1. Наявність жінок у парламенті. 
2. Відсоток жінок, які обіймають міністерські посади. 
3. Роки, коли жінки очолювали країну (враховуються посади голови уряду). 
Відносно першого параметру (наявність жінок у парламенті), у процентному співвідношенні 

кількість жінок становить 11,3% (48 жінок) від загальної кількості народних обранців – 423. 
По партіях показники розподілилися наступним чином: 
Народний фронт із кількісного складу 46 народних депутатів представлений 11 жінками, що 

у процентному співвідношенні становить 17,1%. 
Блок Петра Порошенка із кількісного складу 63 народні обранці, представлений 14 жінками, 

що у процентному співвідношенні становить 22,2%. 
Самопоміч – 32 загальна кількість депутатів, із них жінки – 11, у процентному співвідношенні 

34,3%. 
Опозиційний блок нараховує 27 народних депутатів, із них жінки – 3, у процентному 

співвідношенні 11,1%. 
Батьківщина має у своєму складі 17 депутатів, із них 5 – жінки, що у процентному 

співвідношенні складає 29,4%2. 
Стосовно народних депутатів, які ввійшли в Верховну Раду за підсумками голосування 

у мажоритарних округах, то їхня кількість у парламенті складає 198 народних обранців, із них 4 – 
жінки, у процентному співвідношенні 2%. 

Відносно другого параметру (відсоток жінок, які обіймають міністерські посади), 
у сьогоднішньому уряді України жінки головують у наступних міністерствах: 

1. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України голова – 
Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна. 

2. Міністр освіти і науки України – Гриневич Лілія Михайлівна. 
3. Виконувач обов’язків Міністра охорони здоров’я України – Супрун Уляна Надія. 
4. Міністр фінансів України – Маркарова Оксана Сергіївна. 
5. Міністр у справах ветеранів України – Фріз Ірина Василівна. 
6. Виконувач обов’язків Міністра аграрної політики та продовольства України – Трофімцева 

Ольга Василівна3. 
                                                      
1 Global Gender Gap Report 2018. <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/>. 
2 Народні депутати України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/ 
p_deputat_list>. 
3 Кабінет Міністрів України. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. <https://www.kmu.gov.ua/ua/team>. 
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Із загальної кількості міністерських місць – 25, жінки займають 6, що у процентному 
співвідношенні складає 24%. Цей показник можна вважати таким, що поступово зростає, наприклад, 
у порівнянні із попереднім урядом (уряд М.Азарова 2012-2014), де із 24 урядових місць жінки 
головували лише у 3 міністерствах, що у процентному співвідношенні складає 12,5%. 

Третій параметр (роки, коли жінки очолювали країну (враховуються посади голови уряду). За 
роки Незалежності жодна жінка не обиралася Президентом України. Із 18 голів уряду жінки були 
представлені двічі (одна особа) – Тимошенко Юлія Володимирівна, що у процентному 
співвідношенні складає 9,6%. 

Таким чином, найменший показник гендерного розриву характерний для виконавчої гілки 
влади – уряду (процент жінок-міністрів більший ніж, жінок-парламентаріїв). Виходячи з того, що 
міністерські посади є не виборними, а тими, що призначаються, можна стверджувати, що експертне 
середовище (в даному випадку прем’єр-міністр, що пропонує кандидатури міністрів, та його 
експертне середовище) більш налаштоване на дотримання гендерного паритету, ніж політичні 
партії, які включають до свого списку жінок на певні місця, та пересічні виборці, які голосують 
за депутатів-мажоритарників та Президента України. 

Для змістовного аналізу дотримання гендерного паритету в парламенті України ми 
пропонуємо більш докладно прослідкувати втілення принципів такого паритету при формуванні 
передвиборчих списків політичних партій України, які пройшли у Верховну раду VIII скликання. 

В Україні обов’язкове гендерне квотування передбачено лише для представницьких органів 
місцевого самоврядування. У Законі України від 14 липня 2015 року «Про місцеві вибори»1. В статті 
4 цього Закону зазначено «... представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів 
у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 відсотків 
загальної кількості кандидатів у виборчому списку». 

Але навіть тут виникають деякі розбіжності щодо механізмів запровадження та виконання 
гендерних квот. Так Стаття 4 цього Закону гарантує мінімум 30 відсотків представників однієї статі. 
Разом з тим Стаття 46 цього ж документу говорить про відсутність підстав для відмови в реєстрації 
кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, 
селища, висунутих на місцевих виборах. А це означає відсутність санкцій за недотримання законної 
вимоги. Тобто, партії, що не дотрималися вимог гендерного квотування не матимуть ніяких 
відчутних наслідків від невиконання норми цього Закону. 

Спираючись на логіку процесу поступового оформлення гендерного паритету в політичному 
процесі України ми маємо всі підстави вважати, що у найближчому майбутньому буде визначений 
механізм дотримання цього паритету. 

Тому в нашому дослідженні ми пропонуємо використати для аналізу дотримання гендерних 
квот в парламенті України модель, яка передбачена у Законі України від 14 липня 2015 року «Про 
місцеві вибори»2 для виборних органів місцевого самоврядування. 

Також ми пропонуємо доповнити цей аналіз ще одною важливою складовою. А саме 
відокремити «формальне» та «реальне» дотримання 30% квоти. 

Річ у тім, що механічне використання моделі 30%-го гендерного квотування, яка передбачена 
для представницьких органів місцевого самоврядування, на практиці не буде гарантувати 
повноцінного гендерного паритету в парламенті. Одним зі способів уникнути обов’язкової 
присутності 30% жінок у парламенті може стати, наприклад, внесення кандидатів-жінок у партійний 
список ближче до його завершення. Тобто в заздалегідь «непрохідну» частину, що виключає 
потрапляння цих жінок-кандидатів у парламент. Тому «формальне» (внесення до партійного списку) 
і «реальне» (можливість стати депутатом парламенту) дотримання гендерного квотування є різними 
за змістом речами. 

Проаналізувавши склад Верховної ради VIII скликанная ми отримали наступні результати: 
Народний фронт кількість депутатів у списку становить 225 чоловік із них 67 – жінки, 

у процентному відношенні це складає 29,8%. Загалом такий відсоток можна вважати прийнятним 
(близько до 30%). Але за умови, що жінки внесені до списку партії у тій же кількісній пропорції 
                                                      
1 Закон про місцеві вибори 2015 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59519>. 
2 Закон про місцеві вибори 2015 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59519>. 
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стали депутатами Верховної ради. Однак це не так. Фактично від цієї партії в парламент пройшло 
64 депутати серед яких 11 жінок. Тобто серед депутатів «Народного фронту» жінок лише 17,2%, а 
не 30%. 

Блок Петра Порошенка за списком всього 200 депутатів із них 36 – жінки, що становить 18% 
від загальної кількості. 30%-а квота не дотримана. До Верховної ради пройшло 63 депутата, серед 
яких 13 жінок, а це – 20,6%. Тобто, реальне представництво жінок партії БПП в парламенті ближче 
до квоти, ніж у загальному списку БПП. Це стало результатом розташування більшої кількості 
жінок у «прохідній частині» партійного списку, серед перших номерів. 

Самопоміч всього в партійному списку був 61 кандидат із них 14 жінки, у процентному 
відношенні це складає 23%. Тобто «формального дотримання» квоти не було. Але до парламенту від 
«Самопомочі» увійшло 32 депутати, 11 з яких – жінки. І це становить 34,4% від кількості депутатів 
цієї партії. Тобто «реальне дотримання» квоти відбулося тому, що майже всі жінки, які були 
у партійному списку пройшли до парламенту (займали перші місця у списку). 

Опозиційний блок загальна кількість кандидатів в списку складає 195, із них 63 – жінки. А це є 
«формальне дотримання» квоти, – 32,3%. Але до складу Верховної Ради пройшли лише троє жінок, 
що складає 11,1%, від кількості депутатів цієї партії (27). 

Радикальна партія Олега Ляшка кількісний склад партійного списку нараховує 223 депутати, 
кількість жінок у якому складає 66, у відсотках – 29,6%. Тобто «формальне дотримання» квоти є. 
Але до складу парламенту пройшло лише троє жінок, а це – лише 13,6% від кількості депутатів цієї 
партії і є «реальним недотриманням» квоти. 

Батьківщина кількість депутатів у списку партії складає 223, 62 із них – жінки, в процентному 
співвідношенні цей показник складає 27,8%, що свідчить про практичне «формальне дотримання» 
квоти. Однак, кількість жінок, які стали Народними депутатами складає 5, а це – 23,5% від кількості 
нардепів від цієї партії – «реальне недотримання квоти». 

Таким чином, до списків усіх партій, які увійшли до складу Верховної Ради, було внесено 
308 жінок. Це становить 27,3% від загального числа кандидатів у списках парламентських партій 
(1127). І в цьому контексті парламентські партії близькі до «формального дотримання» квоти. Але 
до парламенту за партійними списками пройшли 46 жінок. Тобто 20,4% від загальної кількості 
депутатів-списочників (225). Таким чином, «реальне дотримання» 30%-ї квоти є нижчим ніж 
«формальне». 

Щодо мажоритарних округів, то тут з дотриманням 30%-ї квоти ситуація передбачувано гірша 
ніж з партійними списками. До Верховної Ради балотувалися 3504 кандидати. Серед них жінок – 
490, тобто 14%. А до складу Верховної Ради увійшло всього лише 3 жінки, що складає всього 1,5% 
від кількості Народних депутатів-мажоритарників (198). Можна вважати, що тут гендерний паритет 
майже відсутній. На це є об’єктивні причини. Бо законодавчо врегулювати квоту на кількість жінок-
кандидатів у мажоритарних округах є нонсенсом. Бо, по-перше, в мажоритарних округах немає 
кому дотримуватися цієї квоти – кандидатами можуть бути самовисуванці, які не залежать ні від 
якої партії, а тільки від власного бажання балотуватися. По-друге, в кожному окрузі може бути різне 
число кандидатів і «підганяти» в кожному окремому окрузі необхідну кількість зареєстрованих 
кандидатів-жінок безпідставно у будь якому сенсі. 

Виправити же невідповідність «формального» та «реального» дотримання 30%-ї гендерної 
квоти в партійних списках цілком можливо через запровадження суворих законодавчо закріплених 
квот. 

Під жорсткою 30% квотою ми маємо на увазі принцип, за яким список партії формується 
за розрахунком, у якому не менше ніж кожне третє місце у партійному списку жорстко закріплене 
за кандидатом-жінкою. Тобто партійний список можна умовно розділити на трійки, де не менш ніж 
одне місце закріплене за кандидатом-жінкою: не менше ніж третє, шосте, дев’яте, дванадцяте і далі. 

Ця «жорстка квота» дозволить уникнути ситуації, де «формальне дотримання» 30%-ї квоти 
буде здійсненне, а «реального дотримання» не відбудеться. Тобто, жінкам-кандидатам будуть 
відводитись місця у партійному списку, які об’єктивно не дадуть їм змоги потрапити до парламенту. 

Якщо використати запропоновану нами модель «жорсткої квоти» до депутатів парламенту 
VIII скликання, ми отримаємо наступні результати: 

Народний фронт – 64 депутата увійшли до Верховної Ради. При застосуванні «30%-ої 
жорсткої квоти» на представництво у жінок у партійному списку, то депутатами мала стати 
21 жінка. Фактично ж від партії «Народний фронт» до парламенту увійшло тільки 9 жінок. Тобто ця 
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партія не дотрималася гендерної квоти. Хоча у списку партії було 67 жінок, що надавало можливість 
задовольнити 30%-у жорстку квоту. 

Блок Петра Порошенка – до парламенту пройшло 14 жінок з 63 Народних депутатів, які стали 
депутатами від цієї політичної сили. Але 30%-на жорстка гендерна квота передбачає наявність 
21 жінок-депутатів у парламенті. В даному контексті гендерна квота на дотримана. Виходячи 
з наявності 36 жінок у списку БПП цієї квоти можливо було дотриматися. 

Від партії «Самопоміч» до Верховної Ради пройшло 32 народні депутати, з яких 11 – жінки. 
І це повністю відповідає 30%-й жорсткій квоті. 

З Опозиційного блоку до парламенту пройшло 32 народні обранці, із них 3 – жінки. 
Застосовуючи 30% жорстку гендерну квоту маємо необхідну цифру у 9 жінок-нардепів. Тобто 
жорстка гендерна квота не дотримана. Але у списку партії ОБ є 63 жінки, що дозволяє при бажанні 
дотриматися цієї квоти. 

Радикальна партія Олега Ляшка має Верховній Раді 22 депутати, які пройшли за списком. 
Із них 3 – жінки. Але з урахуванням 30%-ї жорсткої гендерної квоти їх мало бути 7. Тобто квота 
не дотримана, а виходячи з того, що у списку партії є 66 жінок, то задовольнити гендерну квоту 
була можливість. 

Від Батьківщини до парламенту увійшло 17 народних обранців і 5 жінок, що практично 
задовольняє 30%-у гендерну квоту. 

Підбиваючи підсумки, можемо констатувати, що повною мірою дотрималися 30% жорсткої 
гендерної квоти лише дві партії: Самопоміч та Батьківщина. Тобто розташування жінок-кандидатів 
у списках цих політичних партій дозволило потрапити до Верховної Ради 30% від загальної 
кількості представників цих партій у парламенті. 

Але інші парламентські партії (Блок Петра Порошенка, Народний Фронт, Опозиційний блок 
та Радикальна партія Олега Ляшка) не повною мірою задовольнили 30% жорстку гендерну квоту. 
Ця ситуація свідчить про те, що більша частина жінок-кандидатів знаходились в списках цих партій 
під номерами, які заздалегідь передбачали, що їх носії не потраплять до Верховної Ради. 

Висновки: 
Проведене дослідження дає підстави стверджувати наступне. 
По-перше – дотримання гендерного паритету у вищому органі законодавчої влади України 

знаходиться на низькому рівні. За показником індексу гендерного розриву Верховна рада програє, 
наприклад, Уряду України – відповідно 11,3% та 24%. Виходячи з того, що міністерські посади є 
не виборними, а тими, що призначаються, можна стверджувати, що експертне середовище (в даному 
випадку прем’єр-міністр, що пропонує кандидатури міністрів, та його експертне середовище) більш 
налаштоване на дотримання гендерного паритету, ніж політичні партії, які включають до свого 
списку жінок на певні місця, та пересічні виборці, які голосують за депутатів-мажоритарників та 
Президента України. 

По-друге, рівень політичної культури як партійних функціонерів, так і виборців, на даному 
етапі робить неефективним використання партійних (добровільних) гендерних квот. Тому для 
дотримання гендерного паритету в виборних органах влади, зокрема парламенту, виправданим є 
запровадження законодавчо закріпленої гендерної квоти. А отже необхідно внести відповідні 
зміни до закону «Про вибори до Верховної Ради», де буде передбачена, подібно до місцевих 
виборів, 30%-а жорстка гендерна квота, яка забезпечить адекватне жіноче представництво 
у Верховній Раді. 

Третє, беручи до уваги намагання партій «формально» дотримуватися принципів гендерного 
паритету, а саме вносити більшість кандидатів-жінок на ті місця у партійному списку, які не дають 
можливості останнім стати депутатами, є сенс законодавчо запровадити «жорстку» гендерну квоту. 
Тобто, щоб в партійному списку були присутні не менш ніж 30% жінок, а й щоб вони займали місця 
пропорційно з кандидатами-чоловіками – «кожний третій кандидат в списку – жінка». 

Четверте, є доцільним чітко прописати в відповідному Законі України санкції, щодо партій, 
які порушують вимоги до гендерного паритету (гендерну квоту). І ці санкції мають бути відчутними 
і безпосередньо впливати на виборчий процес, а не бути відкладеними на значний термін часу. 
Тобто, загроза опинитися поза виборчим процесом для партій повинна бути реальною. Нажаль, 
виходячи з вище наведених даних про існуючу в українській політиці ситуацію щодо дотримання 
гендерного паритету, саме чіткий санкційний механізм може бути запорукою дотримання цих 
вимог. 
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П’яте, усвідомлюючи вкрай низьку представленість в парламенті жінок, які перемогли 
в мажоритарному окрузі (у Верховній раді VIII скликання їх було спочатку 3, а тепер 4 
з 198 депутатів-мажоритатрників), необхідно системно працювати з суспільною свідомістю щодо 
актуальності питання дотримання гендерного паритету серед обраних політиків. Так робота має 
бути спрямована я на виборців та їх переконання щодо здатності жінок якісно виконувати функції 
депутата, так і на самих жінок-політиків, щодо їх більш активної участі у політичній діяльності 
загалом, та виборах у парламент і місцеві органи влади, зокрема. 
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GENERAL CHARACTERISTICS OF REGULATORY 
FRAMEWORK FOR STATE MANAGEMENT  
OF ECONOMIC ACTIVITIES 

Interaction  between  state  and  economy  is  a  topical  issue  for  any  state,  at  any  development 
stage.  It  takes  place,  first  of  all,  in  the  implementation  of  state  management  of  economic 
activities.  The  basis  for  such  interaction  is  the  regulatory  framework  developed  in  the  state. 
State  management  of  economic  activities  in  Ukraine  has  its  own  specifics  resulted  from  the 
operation  of  state  enterprises  and  recognition  of  state  economic  authority  in  the  field  of 
economy.  At  the  same  time,  the  state  implements  relevant  functions  through  the  subjects  of 
power. It determines the need for treating the state management of economic activities both in 
terms  of  economic  and  administrative  law,  either  of which  has  its  own  regulatory  framework 
which is addressed in this article. 
Keywords: state management, economic activity, sources of administrative law, sources of 
economic law, legislation. 

Introduction. 
Following declaration of economic independence in 1990 and state independence in 1991, Ukraine 

chose the new development path – a path of developing democratic state of law. Liberalization of economic 
activities, development of a market economy in the Ukrainian state has led to the need of the new state 
policy formation. It was the state authorities that were called to ensure the implementation of state 
economic policy, the effectiveness of which is one of the preconditions for the state activity and its 
establishment in the international economic system. Development of an independent economy, a new 
system of governmental authorities, the need for privatization of the economy and management of the rest 
of the state sector of the economy, transition to market relations, rise of entrepreneurship required 
development of an effective regulatory framework. 

However, "constant fluctuations in economic policy, rushing from command to market methods and 
vice versa, immediately reflected on laws and other acts, caused divergent regulation of economic relations, 
knocked together private and public interests”1. Depending on the task priority in foreign and domestic 
policy, appropriate legislation was elaborated, which had some particular features at each stage of 
formation and development. 

Early 1990s can be regarded as the initial stage in the development of specific regulatory framework 
for both economic activities in general and state regulation of them, which was probably the most difficult 
and the most responsible for the young Ukrainian state. The Declaration of State Sovereignty of Ukraine, 
the Law of the USSR "On the Economic Independence of the Ukrainian SSR" created the prerequisites for 
the transition of the Ukrainian state to market economy. Adoption of the Constitution of Ukraine in 1996 
laid the foundation for the new stage of legislative reformation. Working on existing scope of legislation 

                                                      
1 Знаменський, Г.Л. (2008). Економічна політика і законодавство. Право України, 7, 42. 
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was aimed primarily at its harmonisation with constitutional provisions. Preparation and adoption of the 
Economic Code became an important step in the development of the legal system of Ukraine, since 
following its entry into the force (on January 01, 2004) we may speak about the beginning of the next stage 
in the development of regulatory framework for state management of the economic activity. The main 
purpose of the codified law is "conferring social orientation to market transformations, which expresses 
itself in state influence on the management processes, on harmonization of private and public interests and 
on the regulation of economic relations in the public interest based on the provisions on the procedure and 
limits of state influence"1. Beginning from the adoption of the Law of Ukraine "On the National Program of 
Adaptation of the Legislation of Ukraine to the Legislation of the European Union" of March 18, 2004, 
active work in respective direction was set up, which undoubtedly influenced the whole scope of regulatory 
acts. 

Sources of regulatory framework for state management of economic activities. 
Taking into account the fact that state management of the economic activity may be considered as a 

process of implementing power, and as a process of implementing economic competence; the relations 
which develop for its implementation are the subject of regulation of various branches of law, such as 
administrative and economic, it can be concluded that the regulatory framework for state management of 
economic activities at process of implementing power is represented by the sources of administrative law, 
while at process of implementing economic competence – by the sources of economic law. 

After the adoption of the Constitution of Ukraine and the recognition of the rule of law in our state as 
well as with the beginning of the European integration process, the system of administrative law sources 
has experienced significant modification primarily due to increase in their types. In this case, we may speak 
about supplement of the standard list of the sources of administrative law, represented by legal acts, court 
decisions, as well as so-called unformalized sources of law (morality norms, traditions, customs, etc.)2. The 
sources of administrative law in foreign states are: regulatory acts, legal judgment and case law, as well as 
customary law3. However, nowadays there are no cases of direct approval of customary law by state 
authorities in the field of state administration, since they have been transformed into existing administrative 
law earlier4. In fact, among the sources of administrative law, the regulatory framework for state 
management of economic activities is represented by regulatory acts, that is, formalized sources of national 
and international administrative law. 

The practice of application of court decisions that are wrongly equated with legal judgments became 
rather popular. In practice, when regulating such relations the authorized entities do not use legal judgments 
directly. Only judicial authorities refer to such judgments when resolving disputes. By separating court 
judgments from other sources of administrative law, scholars5,6 include in them judgments of the 
Constitutional Court of Ukraine, the Supreme Court, the European Court of Human Rights, and other 
judicial institutions. Analysis of the legal nature of these judgments supposes their diversity. Only 
judgments of the European Court of Human Rights, application and execution of which is mandatory in 
Ukraine under the Law of Ukraine "On Implementation and Application of the European Court of Human 
Rights Case Law" of February 23, 2006, No. 3477-IV7, which reads in Article 17 as follows: "The courts 
shall apply the Convention and the Court’s practice as a source of law when hearing of the cases", may be 
defined as legal judgments. The similar is provision of Article 11(4) of the Economic Procedural Code8. At 
                                                      
1 Притика, Д. (2001). Роль арбітражних судів у забезпеченні законності в економічних правовідносинах і 
протидії економічним правопорушенням. Право України, 1, 9. 
2. Мельник, Р.С., Бевзенко, В.М. (2014). Загальне адміністративне право. Київ: Ваіте, 90. 
3 Кузьменко, О.В. (ред.) (2014). Адміністративне право зарубіжних країн: курс лекцій. Київ: Юрінком Інтер, 
31. 
4 Авер’янов, В.Б. (2004). Адміністративне право України. Том 1. Загальна частина. Київ: Видавництво 
«Юридична думка», 141. 
5 Галунько, В., Діхтієвський, П., Кузьменко, О., Стеценко, С. та ін. (2018). Адміністративне право України. 
Херсон: ОЛДІ_ПЛЮС, 52.  
6 Галунько, В.В., Курило, В.І., Короєд, С.О. та ін. (2015). Адміністративне право України. Т.1. Загальне 
адміністративне право. Херсон: Грінь Д.С., 59. 
7 Закон про виконання та застосування практики Європейського суду з прав людини 2006 (Верховна Рада 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15>. 
8 Господарський процесуальний кодекс України 1991 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1798-12> (2017, December, 15).  
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the same time, the Code of Administrative Justice1 has slightly different wording in Article 6(2): "The court 
applies the rule of law with due consideration to the court practice of the European Court of Human 
Rights." However, Article 7, "Sources of Law Applicable by the Court" does not mention practice of the 
European Court of Human Rights at all. Тoo, the application of relevant judgments has its own 
peculiarities. 

The sources of economic law have their own specifics. As it appears from the literature, "it is quite 
easy to distinguish three sources of economic law in the Economic Code of Ukraine and the Civil Code of 
Ukraine, which currently can be recognized to some extent as a part of the economic law: 1) economic 
legislation; 2) contract; 3) custom"2. The Economic Code of Ukraine3 in Article 7 "Legal regulation of 
economic activity" states that "Relations in the field of economic activity are regulated by the Constitution 
of Ukraine, this Code, laws of Ukraine, regulatory acts of the President of Ukraine and the Cabinet of 
Ministers of Ukraine, regulatory acts of others state authorities and bodies of local self-government, as well 
as other acts". Other regulatory acts according to the opinion expressed in the Scientific Practical 
Commentary to the Economic Code of Ukraine include the local regulatory acts, in particular, the 
constituent documents of the economic entity and state standards or technical specifications, other rules, 
mandatory for the participants of the economic relations and violations of which entail legal implications4. 
We share the position that integrating local regulatory acts (articles of incorporation, memorandum of 
association, etc.) of economic entities and technical regulatory acts in the field of economy referred to in 
Article 15(1) of the Economic Code of Ukraine (technical regulations, standards, codes of practice and 
technical specifications) into one group is unfounded, since the first govern social relations in the field of 
economic activity, while the latter are regulatory documents, that is, they establish rules, guidelines or 
description of the activities or their results5. Thus, the sources of economic law should be distinguished as 
follows: 1) regulatory acts; 2) regulatory documents; 3) local acts; 4) contract; 5) custom; 6) practice of the 
European Court of Human Rights. 

When analysing the regulatory framework for state management of economic activities, it should be 
also mentioned that it has specific features depending on what powers the state implements in these 
relations. Particularly, the legal framework for state management of economic activities that provides 
implement of power, primarily, regulatory acts defining the competence of state authorities. When it comes 
to the state implements its economic legal personality, acts as a subject of organizational and economic 
authority, then the regulatory framework for state management of economic activities may include, 
primarily, regulatory acts that stipulate specific features for the state as participant in economic relations. 
The specificity of this case is that local acts (constituent documents, decrees of enterprises, etc.), which are 
not incorporated into the legislative system, though mediate the implementation of organizational and 
economic powers, may become the sources of regulation. They are adopted based on and subject to the 
provisions of legislation in force and are valid for participants of such enterprise only. 

In addition, taking into account the fact of determination of state management of economic activities 
by economic and regulatory policies, the regulatory framework in these areas of state activity may be 
considered as the legal framework for state management of economic activities. 

It should be mentioned that the Concept for the Development of Digital Economy and Society in 
Ukraine for 2018-2020, approved by the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 17, 2018 
No. 367-r6, shall be the basis for the regulatory support of economic policy, directions of which are 

                                                      
1 Кодекс адміністративного судочинства 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2747-15>(2017, December, 15).  
2 Прилуцький, Р.Б. (2010). Джерела господарського права за чинним законодавством України. Форум права, 2, 
409–419. <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10prbczu.pdf>.  
3 Господарський кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ 436-15>. 
4. Знаменський, Г.Л., Щербина, В.С. (заг. ред.) (2012). Науково-практичний коментар Господарського кодексу 
України. Київ: Юрінком Інтер, 20.  
5 Джуринський, О.В. (2014). Нормативно-правові акти господарського законодавства в системі джерел 
господарського права України. Адміністративне право і процес, 3(9), 99. 
6 Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки 2018 (Кабінет Міністрів 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 67-2018-р> 
(2018, January, 17). 
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stipulated in Article 10 of the Economic Code of Ukraine. At the same time, implementation of the state 
regulatory policy, the legislative basis of which is the Law of Ukraine "On the Principles of State 
Regulatory Policy in the Field of Economic Activity"1, may not disregard the Concept of the Development 
of Electronic Governance in Ukraine, approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 
September 20, 2017 No. 649-r2. 

The Economic Code of Ukraine which was adopted on January 16, 2003 and came into force on 
January 1, 2004, should have become the basis for legal regulation of economic activity generally within 
the state. 

This codified law, among other things, in its chapter 2 "Main directions and forms of the state’s and 
local self-government’s participation in the field of economic activity", which sets the scope of economic 
legal personality of the state and its authorities (Article 8), stipulates general requirement to formation of 
the social economic order (Article 9), gives conceptual definition of economic policy by characterising its 
main directions (Article 10), establishes the main means of state’s regulating influence on the activities of 
economic entities (Article 12) and the basic principles of their application (Articles 13-17), as well as 
execution of state control and supervision of economic activities (Article 19), stipulates methods for the 
protection of the rights of economic entities and consumers (Article 20), as well as features of management 
of economic activities in state (Article 22) and municipal (Article 24) economy sectors. Some articles of the 
Economic Code of Ukraine define the principles of state regulation of certain types of economic activity or 
of certain spheres of economy management: securities market (Article 166), innovation activities (Article 
328), foreign economic activity (Article 380). The Code pays particular attention to state enterprises 
(Chapter 8), in which the state, represented by its authorities, acts as the owner of property, executes its 
economic competence. However, implementation of the provisions of the Code, gave rise to a problem 
resulting from lack of conformity between the codified norms and other earlier adopted norms which were 
not subject to codification. Multiplicity of economic legislative acts became an increasingly serious 
obstacle to their effective implementation3. In addition, ongoing discussions on the repeal of the Economic 
Code reduce to some extent the significance of this codified act as a central element of state economic 
legislation. 

The notable fact is that the state, creating a regulatory framework as subject of powers, introduces the 
foundations for economic activities in general and thus determines the conditions for implementation of 
potential economic legal personality, develops legislative framework which defines the field for state 
activity as subject of economic and organization authority. However, possessing the authority along with 
economic powers, the state may establish special conditions for itself as a participant in economic relations. 
Thus, the principle of incompatibility of entrepreneurship with state activities prescribed by the 
Constitution as regards individuals (Article 42 of the Constitution of Ukraine) and by laws as regards 
political parties does not apply to the state. 

The "state enterprise" construction and its subtypes, which remained in the Economic Code of 
Ukraine, are actual attempt to preserve the concept of a Soviet socialist enterprise without due regard to the 
fact of the freedom of economic activity, with a lack of a balanced system of management and control 
entities, as well as lack of responsibility for the adopted solutions such constructions are well suited to seize 
property and profits through transactions with affiliated parties. The European states usually refuse from 
establishing special structures for the state sector, they strictly observe the principle of fair competition and 
prevent embodiment of market participant and state authority that performs regulatory functions on this 
market in one person (the exceptions are extremely rare). Therefore, in the context of the implementation of 
the Association Agreement between Ukraine and the European Union, the European Atomic Energy 
Community and their member states, ratified with a statement by the Law No. 1678-VII of April 16, 2014, 
it is required to withdraw from such economic entities as state enterprises subject to some exceptions. The 
state shall manage those areas only, which poses a threat to the national security of Ukraine in case of 
transfer to the private sector, provided that it is impossible to prevent such a threat. 

 

                                                      
1 Закон про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 2003 (Верховна Рада 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15>. 
2 Концепція розвитку електронного урядування в Україні 2017 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України.<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р>.  
3 Знаменський, Г.Л. (2010). Наукоємність сучасного господарського права. Право України, 8, 24. 



EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ                         ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online) 

 72

Regulatory framework for state management of economic activities in general. 
It should be noted that current legislative support of state management is generally "branch specific" 

to some extent: the Ukrainian legislator adopts the laws on the state regulation of certain areas of economic 
activity or of economic activity involving separate commodity groups (the Law of Ukraine "On State 
Regulation of Production and Turnover of Ethyl, Cognac and Fruit Alcohol, spirits and tobacco products"; 
the Law of Ukraine "On Financial Services and State Regulation of Financial Markets"; the Law of Ukraine 
"On State Regulation of the Securities Market in Ukraine", the Law of Ukraine "On State Regulation of 
Activities in the Field of Technology Transfer", the Law of Ukraine "On State Regulation of Imports of 
Agricultural Products" and others). At the same time, the Economic Code of Ukraine and basic laws (Law 
of Ukraine "On Foreign Economic Activity", Law of Ukraine "On Transport", Law of Ukraine "On 
Regulation of Urban Development", Law of Ukraine "On Insurance", Law of Ukraine "On Road Transport" 
and others) define the principles of state regulation for the majority of economic activities. 

Regulatory framework for state governance of economic activity may be represented by a large 
number of regulatory acts: laws, decrees, orders, and acts of central executive authorities. We consider it 
appropriate to focus on some general comments on the regulatory acts which constitute the regulatory 
framework for state governance of economic activity. 

Analysis of both law-making practice and regulatory acts shows that the legislative framework for 
state governance of economic activity in Ukraine develops mainly by means of adaptation to the provisions 
and requirements of the international community. Ukraine implements WTO and EU legislation 
disregarding the specific of the state economic activity. Current economic situation requires strengthening 
the role of the state in formation and achievement of focal development directions of economic relations 
and creating modern mechanisms for their regulation, while securing workable conditions for the 
development and stability of the national manufacturer. In fact, legal regulation should pay due 
consideration to the specifics of our own economy and factors that may facilitate market transformations in 
the economic sphere, instead of thwarting them. However, as it was mentioned in scientific works, 
"unfortunately, our law-making activity in practice is aimed rather at preparation and ‘serial’ issue of new 
laws without proper enforcement and improvement of many hundreds of earlier adopted laws than the 
filigree mastering of legislation"1. Thus, the state governance of economic activity has sufficient legal and 
regulatory framework in terms of quantity, which nevertheless requires its qualitative improvement and 
introduction of efficient implementation mechanisms in the context of modern integration processes in 
Ukraine and the economic situation in the state. 

Conclusions 
Today the issue of reformation of state management of economic activities with due regard to current 

scientific developments, finding a compromise between the scholars of administrative and economic law, 
practice of implementation of applicable regulatory acts of Ukraine, which should be determined based on 
monitoring of the effectiveness of any particular regulatory act is of high importance. 

The issue to be resolved is also the systematization of the regulatory acts of Ukraine in the field of 
state management of economic activities in order to ensure a system approach to the implementation of an 
appropriate area of state activity, identification of the directions, ways of further democratization of state 
management of economic activities, as well as a place of state regulatory policy and regulatory activity of 
particular state authorities in state management of economic activities, definition of a limiting list of basic 
and supplementary means of state regulation of economic activities used in the implementation of state 
administration in the relevant field, as well as mechanism of their application, which facilitate the 
prevention of undue interference of state authorities and local self-government in the activities of economic 
entities and provision of progress and efficiency of state management of economic activities in general2. 
Organizational and economic state powers also require the systemic approach due to significant gaps in 
their regulatory framework. Subject to the need for a differentiation between the state as a power entity and 
the state as a subject of organizational and economic authority, such systematization should have different 
basis. 
                                                      
1 Мамутов, В.К. (2010). Загальні проблеми науки господарського права на стику XX та XXI століть. Право 
України, 8, 9. 
2 Бевз, С.І. (2014). Державне регулювання господарської діяльності: сучасний стан та тенденції розвитку. 
Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції. Київ: Видавництво 
Ліра-К, 228. 
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28 років незалежності відбувається трансформація політичної системи України, зміна 
суспільно-політичних настроїв громадян, становлення громадянського суспільства. Проте сьогодні 
ми не можемо остаточно стверджувати про наявність сформованого громадянського суспільства та 
чіткої позиції суспільства щодо участі у державотворчих та суспільно-політичних процесах. 
Дослідники проблематики розвитку та становлення громадянського суспільства відстоюють думку, 
що українське суспільство характеризується низьким рівнем політичної активності населення. Тобто 
більшість громадян країни є виключеними із політичних взаємин, в наслідок слабкого зв’язку 
політичної системи з громадянським суспільством загалом, також низька політична активність 
вбачається як своєрідний протест до панівної політичної системи та її інститутів, результат 
впевненості громадян, що вони не здатні впливати процес прийняття політичних рішень та на дії 
владних інститутів. Такий стан пояснюється перебуванням тривалий час у тоталітарній системі 
суспільства, коли участь у політичному житті держави відбувалась лише у формі голосування 
на безальтернативних виборах. Також на рівень політичної активності впливають ментальні 
особливості, національна ідентичність та психологічна соціалізація населення. 

У класичній політичній науці виокремлюють такі форми політичної активності: 
персоніфіковану (безпосередня, особиста участь, в т.ч. як «лідери думок», волонтери) та у складі 
об’єднань громадян (тобто включеним до певної інституції – суспільно-політичні рухи, громадські 
організації, політичні партії). Протягом років незалежності нашої держави, ці форми політичної 
активності набували змін у своєму оформленні та інституціоналізації. Проявляючи політичну 
активність, через такі форми впливу як вибори, ініціативні рухи, мітинги, тощо, громадяни 
намагаються здійснювати вплив на державні органи та їх рішення шляхом узгодження та вираження 
колективної думки у суспільно значущих питаннях. 

Метою даної статті є аналіз змін персоніфікованої форми політичної активності громадян 
України та її динаміки у протестних акціях та виборчому процесі. 

Однією з перших яскравих спроб громадян заявити про свою політичну силу/здатність 
впливати на суспільно-політичні перетворення стала студентська «Революція на граніті» 1990 року, 
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яка була організована українською молоддю, переважно студентами. Акція протесту тривала 
15 днів, протягом яких студенти голодували на площі Жовтневої революції в Києві, і мала на меті 
задоволення певних вимог: недопущення підписання нового Союзного договору; перевибори 
Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року; повернення 
на територію УРСР українських солдатів, а також забезпечення проходження військової служби 
юнаками-українцями винятково на території республіки; націоналізація майна Компартії України та 
ЛКСМУ; відставка голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола1. Не дивлячись на те, що було 
виконано єдину студентську вимогу – відставка прем’єра Віталія Масола (варто зазначити, що 
напередодні президентських виборів, у червні 1994 р. Л. Кравчук висунув, а парламент затвердив 
кандидатуру В. Масола на посаду прем’єр-міністра, який потім продовжив роботу в уряді при 
Президенті Л. Кучмі), студентська «Революція на граніті» стала одним з рішучих чинників 
відновлення української незалежності. Даним протестом молодь заявила про себе, як про силу, яка 
хоч і частково, але здатна самоорганізовуватись і впливати на політичні процеси. Для українського 
суспільства даний вияв своєї політичної активності, став першим, який можна назвати вдалим 
ненасильницьким політичним протестом, адже окрім того, що влада такі пішла на деякі поступки, 
цей приклад дав поштовх для створення та розвитку багатьох студентських організацій, об’єднань, 
які після того брали участь у різноманітних акціях. 

У 2000–2001 роках вбивство журналіста Г. Гонгадзе та поява «плівок Мельниченко», на яких 
вказувалась причетність тодішнього президента Л. Кучми до вбивства, сколихнули суспільство і 
стали поштовхом до протестної акції «Україна без Кучми». Головні вимоги, які були виголошені 
протестувальниками, яких налічували до 20 000 осіб: відставка Л. Кучми, голів МВД та СБУ. 
Активісти отримали підтримку більш ніж від 20 політичних партій та громадських організацій. 
Незважаючи на силовий метод завершення акції і 19 активістів засуджених строком від 2–5 років, 
частково умови протестувальників були задоволені – голови МВД та СБУ відправлені у відставку. 
Дану подію, яка стала першою масштабною акцією висловлення невдоволення діями влади, 
брехнею та корупцією владних структур саме в незалежний період України, можна вважати 
успішним важелем впливу та важливим елементом боротьби за право громадян приймати участь 
у вирішенні суспільно-політичних питань. 

У 2004 році українці знову проявили політичну активність, виразивши протест проти масової 
фальсифікації результатів виборів (голосування по відкріпним талонам, голосування після закриття 
дільниці, спроба відкрити додаткові виборчі округи на території РФ, масове вкидання бюлетенів 
за одного з кандидатів, затягування ЦВК оголошення результатів і корегування даних у ручному 
режимі), що вплинули на результат президентських виборів, в яких змагалися В. Янукович та 
В. Ющенко, повернення курсу розвитку держави на поглиблення відносин з Росією, тиску 
на журналістів (закриття «П’ятого каналу», що спровокувало голодування журналістів, звільнення 
журналістів з каналу «1+1» на знак протесту проти сваволі влади в телеефірі), який вилився 
у Помаранчеву революцію. Акція громадянської непокори почалася 22 листопада 2004 року у Києві, 
але у більшості великих міст України також люди збирались на головних площах у знак підтримки 
протестуючим у Києві, і продовжувалась до оголошення результатів 3-го туру виборів. Основним 
результатом революції було призначення Верховним Судом повторного другого туру 
президентських виборів (що не передбачено прямо законодавством). За результатами голосування 
у повторному другому турі виборів перемогу одержав Віктор Ющенко. Після перемоги революції, 
в Україні були великі надії на зміни, однак не всі сподівання здійснилися. Разом з тим Помаранчева 
революція була часом високого національного піднесення, включення молодого покоління на рівні 
активних дій в суспільно-політичне життя. 

Наприкінці осені – початку зими 2010 року у відповідь на прийняття нового Податкового 
кодексу відбулись акції протесту, як результат тиску громади, уряд переглянув деякі норми 
Податкового кодексу. 

Знову зібрало людей на майдані прийняття закону, який розширював застосування російської 
мови, влітку 2012 року. Результатом акції протесту стала відміна закону. 

 
                                                      
1 Доній: Революція на граніті була першою перемогою визвольного руху початку 1990-х років. 
<https://www.unian.ua/politics/1141362-doniy-revolyutsiya-na-graniti-bula-pershoyu-peremogoyu-vizvolnogo-ruhu-
pochatku-1990-h-rokiv.html> (2019, квітень, 28). 
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Наймастабнішим за своїм розмахом та наслідкам в історії сучасної України став протест проти 
рішення уряду призупинити підписання Угоди про асоціацію з ЄС, який розпочався у жовтні 
2013 року. 28 листопада 2013 року Угоду мали підписати на XVII саміті, однак 21 листопада уряд 
несподівано призупинив підготовку до підписання документу. Це викликало протест студентської 
молоді, яка почала організовувати різні суспільні протести на Майдані, вимагаючи від влади 
змінити своє рішення. Мирний протест, переламним моментом якого стало побиття учасників 
протесту на Майдані Незалежності в ніч проти 30 листопада 2013 року спецпідрозділами МВС під 
приводом звільнення місця для встановлення новорічної ялинки, перетворився на силове 
протистояння із збройними зіткненнями, яке лише за офіційними даними призвело до сотні вбитих. 
Протест отримав назву «Революція гідності», головним здобутком якої стало падіння режиму 
В. Януковича, втеча його та низки інших керівників органів державної влади за межі України. 
Відмінними рисами Революції гідності є те, що люди згуртувались не в підтримку якогось лідера чи 
політичної сили; хоч і рушійною силою протесту була молодь, але участь приймали люди різні 
за віком, статтю, соціальним статусом, кожен мав різний ступінь залученості в процес (від пасивної 
підтримки до радикальних дій); кількість учасників зростала, події мали 
соціалізуючий/мобілізуючий характер, які вели до зростання політичної активності громадян, 
культивуючи та зрощуючи активізм; всі згуртувались навколо ідеї спротиву існуючій політиці 
держави та за відновлення української національної демократичної держави, намагаючись доказати 
в першу чергу собі, що в українській державі влада таки в руках народу. Також вважаємо 
за потрібне наголосити, що протягом Революції спостерігається зміна цілей протестуючих, вони 
ставали більш амбіційні. 

Отже, розглянувши протестні події, які характеризуються високим рівнем та масовістю 
політичної активності, можна зробити висновок, що по-перше, кожному з цих подій передували 
бажання докорінних змін існуючої системи, складна економічна та політична ситуації в країні, по-
друге, кожна подальша подія становилась все більш організованою, масштабною, тривалою та 
радикалізованою. Ми простежуємо еволюцію протестних акцій від 120 чол. до мільйонного віче 
1 грудня 2013 року на Хрещатику Києва, як реакції на побиття студентів, тут варто зазначити, що 
активна/радикалізованіша фаза протесту почалась саме після порушення прав громадян на свободу 
вираження, відстоювання власної думки, а не в результаті невдалої спроби впливу на прийняття 
владою рішень, від голодування активістів до збройного протистояння активістів з спецпідрозділом 
МВС «Беркутом» з численними жертвами, від 16 днів до 4 місяців. З огляду на події Революції 
Гідності, можна сказати, що еволюція форм активізму від мирного протесту до силового опору 
прослідковується не тільки протягом існування незалежної України, а й протягом Революції. 
Радикалізація політичної активності на нашу думку є реакцією на велику жагу якісних змін, 
недовіру до політичних інститутів, зневірою у можливість врегулювання запитів суспільства 
мирним шляхом. Все це призводить до інституалізації мирних громадянських об’єднань 
у радикальні угрупування (наприклад, «Правий сектор»). Також, хотілося б зазначити, що з 2000 рр. 
особливістю багатьох протестних рухів стає спроба їх використання політичними силами, як 
власного інструменту боротьби за владу, так з’являються «проплачені активісти», «тітушки», 
основним рушієм яких виступають не цінності та високі ідеали, а матеріальне заохочення або 
лобіювання інтересів інших осіб. 

Останні роки набирає вагу відносно новий засіб вираження персоніфікованої форми 
політичної активності, яка із маловпливової поступово збільшує своє значення – віртуальна 
активність, особливо через соціальні мережі, які стають домінуючим типом спілкування, мають 
значний мобілізаційний потенціал, перетворюються у потужний інструмент консолідації 
суспільства. Все це відкриває нові можливості здійснювати вплив на політичні процеси та для 
політичної участі загалом, особливо молоді. Адже тепер є можливість збирати майдан не на вулиці, 
а публічно висловлювати свою думки (репости, коментарі), критикувати, об’єднуватись і спонукати 
до спільних дій, організації громадських заходів, акцій, флеш-мобів використовуючи потенціал 
соціальних мереж. Соціальні мережі є інструментом формування інформаційної картини подій, 
джерелом інформування населення про надзвичайні ситуації та відстеження або припинення 
протиправної діяльності. Завдяки швидкому розповсюдженню інформації і великій аудиторії, 
сьогодні інформація розміщена на сторінках користувачів може стати джерелом інформації для 
спецслужб, доказами та підставами для відкриття судового провадження, засобом залучення більшої 
кількості громадян до впливу на суспільно-політичні процеси, якщо громадянин незадоволений 
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діяльністю політика, тепер він може виразити своє незадоволення розміщуючи (репостячі) критичні 
матеріали щодо нього. Показовими у цьому сенсі є громадянська ініціатива «Хто замовив Катю 
Гандзюк?», протести проти бездіяльності органів влади у питанні розслідування злочину 
відбувались і оффлайн, але здебільшого спостерігались в онлайн просторі; президентські вибори 
2019 року: велика частина політичної боротьби проходила саме на популярних інтернет-
майданчиках (в Україні найпопулярнішою соціальною мережею за кількістю відвідувачів станом 
на березень 2019 року є Facebook (47,47% всієї інтернет-аудиторії, близько 11,6 мільйонів 
користувачів), далі за популярністю розташувались YouTube, Twitter та Instagram1). Кандидати 
в президенти активно проводили передвиборчу агітацію у соціальних мережах, намагаючись 
вплинути на формування громадянської думки, суспільні настрої та вподобання. 

Ще одна форма прояву політичної активності – спроба впливу на політичний процес шляхом 
волевиявлення на виборах. Такий показник, як явка виборців, дає нам відображення рівня 
політичної залученості громадян та готовності брати відповідальність за події в державі. 

24 серпня 1991 року було проголошено Акт незалежності України. Довгоочікувана 
незалежність на перший погляд принесла надії на економічне зростання, добробут і розвиток 
суспільства, але подальші події в державі дають нам можливість стверджувати, що українське 
суспільство виявилось не готовим до стрімкого провадження прогресивних реформ, формування 
громадянського суспільства з високим рівнем політичної активності, проявило байдужість 
до політичних партій. Обрання президентом Л. Кравчука посприяв факт одночасних виборів 
президента та проведення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року з питанням «Чи 
підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?», саме це забезпечило високу явку 
виборців – 84%, а відсутність єдиного кандидати від проукраїнської опозиції дозволило йому 
набрати 61,8%. Президентство Л. Кравчука та подальше обрання президентом Л. Кучми 
на 2 терміни сприяло збереженню партійно-державної номенклатури і вибудовування жорсткої 
вертикалі виконавчої влади. О. Мороз, після свого програшу не зміг стримати емоцій і заявив, що ті, 
хто голосував за Л. Кучму, «ще не дозріли до народу, є просто людьми, населенням, не піднялися 
над собою»2. Про тенденції тяжіння до минулого, говорить і високий відсоток у КПУ 
на парламентських виборах 1994 та 1998 рр. Згідно з даними дослідження, проведеного 
Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України 52 % керівників 
місцевих і 46% керівників центральних органів державного управління починали свою кар’єру 
за радянських часів; за даними ще одного дослідження проведеного Центром ім. О. Разумкова, 
в 1991–2003 рр. 73% серед вищих державних чиновників (прем’єр-міністри, віце-прем’єр-міністри, 
секретарі Ради національної безпеки й оборони, голови Адміністрації Президента) були вихідцями 
саме з радянської номенклатури3. 

Лише на парламентських виборах 2002 року перевагу від виборців отримали відносно нові 
політичні сили, в лідерах яких вбачали можливість переформатування/трансформації політичної 
системи. У свою чергу КПУ отримує майже 20%, а провладні політичні сили «За єдину Україну!» та 
СДПУ (о) разом 18,04%. Невдоволеність соціально-економічним розвитком держави, потребі 
в реформуванні системи, розділило суспільство на тих хто вбачав майбутнє за прикладом 
соціальних держав Європи і на тих хто ностальгував за Радянським союзом, ідентифікуючи його з 
РФ, що і виразилось у новому електоральному протистоянні на президентських виборах 2004 р. між 
В. Ющенко та В. Януковичем. На цих виборах фіксується висока активність виборців (1-й тур 
55,22%; 3-й тур 77,19%). У світовій пресі підкреслювалося, що досягнутий в Україні показник явки 
є рекордним для пострадянських країн за весь період після розпаду Радянського Союзу. Тобто, 
робимо висновок, що в лідерах президентської гонки громадяни вбачали здатних провести 
ефективні і якісні зміні у політичній, економічній та соціальних сферах, і проявили високу 
політичну активність шляхом волевиявлення як знак надання переваги певному курсу держави. 

Парламентські вибори 2006, 2007, 2012 років та президентські вибори 2010 р. відзначаються 
спадом активності виборців (2006 – 41,6%; 2007 – 57,94%; 2012 – 57,98%; 2010 – 69,15%), це можна 
                                                      
1 Social Media Stats Worldwide. <http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/ukraine>,. (2019, квітень, 28). 
2 Боряк, Г.В. (кер. авт. кол.) (2016). 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. Київ: 
Ніка-Центр, 796. 
3 Боряк, Г.В. (кер. авт. кол.) (2016). 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. Київ: 
Ніка-Центр, 796. 
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пов’язати з розчаруванням результатами Помаранчевої революції, втратою надії на зміни, через 
відсутність вагомих успіхів у соціально-економічній сфері, постійної боротьбою між політичними 
силами за важелі впливу, відсторонення громадян від участі у політичних процесах і укорінення 
в свідомості громадян думки, що вони не здатні впливати на виборчий процес та на прийняття 
політичних загалом. У 2010 році своєрідним виразом протестної політичної активності стає рух 
із закликами голосувати «проти всіх». 

Ситуація з явкою виборців на президентських та парламентських виборах 2014 року 
не тільки не покращилась, а й навпаки зменшилась порівняно з минулими виборами, незважаючи 
на події, які їм передували. У 2014 році явка виборців склала 52,42%. Тут можна виокремити 
низку причин: 1. Зниження загальної кількості виборців у зв’язку з окупацією частини території 
держави. 2. Велика кількість переміщених громадян з окупованих територій, які не мали 
можливість здійснити волевиявлення. 3. Не було за кого віддати свій голос. За президенства 
В. Януковича не було можливим становлення політиків нового формату, відсутність нових 
обличь, які б заслуговували отримати довіру громадян в тяжкий для держави період, 
простежувалось і під час Революції гідності, коли активісти негативно реагували на будь-яких 
політичних діячів, які намагались очолити революцію. 4. Через воєнні дії на Сході країни багато 
молодих людей не пішли на виборчі дільниці побоюючись, що їх заберуть до воєнкоматів. Отже, 
виснаженість подіями на майдані та початком війни з РФ, велике розчарування і досвід 
голосування минулих років не сприяв високому рівню політичної активності у виборах. У свою 
чергу, справедливо відмітити, що рівень політичної залученності та громадянської участі набуває 
максимального вираженні у волонтерському русі. 

На президентських виборах 2019 року явка виборців стає дещо вищою (62,8%) за рахунок 
великої кількості серед виборців молоді віком від 18 до 25 років, яка традиційно менш активна 
у виборчому процесі, яка йшла підтримати нового неформатного кандидата. Результати 
з розподіленням голосів виборців у першому турі (П. Порошенко – 15,95%, В. Зеленський – 30,24%) 
та дуже переконлива перемога В. Зеленського у другому турі (В. Зеленський – 73,22%, 
П. Порошенко – 24,42%), наводять на думку, що тенденція до зростання явки виборців пов’язана з 
бажанням більшості громадян висловити у таких спосіб недовіру, протест, надати оцінку за п’ять 
років роботи чинному президенту. Надання переваги В. Зеленському, який немає політичного 
досвіду, чіткої програми дій, прозорої команди, це також протест проти сьогоднішньої системи 
владних відносин загалом. 

Проаналізувавши явку виборців на президентських та парламентських виборах (див. табл. 1) 
можна зробити такий висновок: президентські вибори характеризуються відносно високою явкою 
виборців. Це дає можливість вважати, що саме на президента покладають відповідальність 
у вирішенні болючих проблем суспільства. Згідно досліджень до них відносяться економічний та 
соціальний добробут, розвиток інфраструктури, освіти та медицина, в останні роки актуалізувалось 
питання захисту держави. Покладання відповідальності на президента, на нашу думку, певним 
чином закладено у підсвідомості/на ментальному рівні традиціями радянського минулого, бажанням 
мати «сильного хазайственника» (2 терміни Л. Кучми, В. Янукович, одна з причин надання переваги 
П. Порошенку). Також, президентські вибори є більш конкурентними, яскраво персональні, з одним 
переможцем, тому вони, так би мовити, є більш «цікавими» для громадян. 

Стосовно парламентських виборів, то вони характеризуються відносно низькою виборчою 
активністю, що пов’язуємо з відсутністю нових обличь, персоніфікованістю політичних сил/партій, 
високим рівнем недовіри до парламентської інституції взагалі.  

Висновок. Проведений нами аналіз змін персоніфікованої форми політичної активності через 
огляд гучних акцій/протестів (які відбувались у формі демонстрацій, мітингів, блокування 
публічного простору, блокування органів влади, силових протистоянь) та голосування на виборах 
показує, що спостерігається певна циклічність процесів, високий протестний потенціал суспільства, 
залежність від соціально-економічного становища суспільства, помітна тенденція до радикалізації 
активних форм політичної участі та збереження невисокої політичної активності у виборчому 
процесі. Зазначимо, що чітко простежується радикалізація політичного активізму, все частіше 
набуває силових форм, це пов’язано з тим, що держава не реагує на інші форми протестів, відсутні 
зміни в інституційній та полікультурній площині політичної системі, ми бачимо лише зміну елітних 
груп. 
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Таблиця 1 

Результати явки виборців під час президентських та парламентських виборів1 

Парламентські Президентські 

роки % роки % 

1994 75,6 1991 84 (1-й тур) 
1998 71,2 1994 70 (2-й тур) 
2002 65,2 1999 74,92 (2-й тур) 
2006 41,6 2004 1-й тур 55,22 

3-й тур 77,19 
2007 57,94 2010 69,15 (2-й тур) 
2012 57,98 2014 59,48 (1-й тур) 
2014 52,42 2019 62,8 (1-й тур) 

62,09 (2-й тур) 
 
З огляду на те, що розглянуті нами форми прояву політичної активності не ведуть до глибоких 

фундаментальних змін, можна говорити про подальші пошуки суспільства дієвих механізмів та 
інструментів впливу на державні інституції та процеси прийняття рішень, одним з яких можливо 
виступить віртуальна, мережева політична активність громадян – з огляду на доступність, 
відкритість, мобільність ресурсу кожен має змогу залучитись до вирішення суспільно-значущих 
проблем, реалізації нових рішень тощо. 

References: 

1. Boriak, H. V. (ker. avt. kol.) (2016). 25 rokiv nezalezhnosti: narysy istorii tvorennia natsii ta derzhavy [25 years 
of independence: essays on the history of creation of the nation and state]. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian]. 

2. Donii: Revoliutsiia na hraniti bula pershoiu peremohoiu vyzvolnoho rukhu pochatku 1990-kh rokiv [Doniy: 
The revolution on granite was the first victory of the liberation movement of the early 1990’s]. 
<https://www.unian.ua/politics/1141362-doniy-revolyutsiya-na-graniti-bula-pershoyu-peremogoyu-vizvolnogo-
ruhu-pochatku-1990-h-rokiv.html> (2019, April, 28) [in Ukrainian]. 

3. Social Media Stats Worldwide. <http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/ukraine> (2019, April, 28) 
[in English]. 

  

                                                      
1 Центральна виборча комісія. <https://www.cvk.gov.ua/> (2019, квітень, 28). 
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MEASUREMENT OF UKRAINIAN SOCIETY’S READINESS  
TO THE TRANSFORMATION OF YOUTH’S SOCIAL STATUS: 
THE INFLUENCE ON THE ACTIVITIES OF LOCAL  
SELF-GOVERNMENT 

The  article  analyzes  the  social  role  of  youth  in  the  public  administration  at  the  local  level, 
especially at the level of local self‐government. Issues of decision‐making with the participation 
of young active citizens, in particular, young women, are considered. The social status of youth 
and the readiness of Ukrainian society to change its role in public life are researched. The results 
of the measurement of such influence and social effect are presented. The degree of access and 
awareness  of  young  people  about  institutional  mechanisms  for  the  implementation  and 
protection of their interests and rights, as well as involvement in the development and adoption 
of  decisions  in  local  self‐government  is  determined.  Recommendations  were  developed  and 
trends of local self‐government activation concerning the involvement of young people into the 
development and implementation of public administrative initiatives were identified. 
Keywords: local self‐government, social status of youth, institutional mechanisms for the 
realization of rights and interests, involvement of young people in decision‐making in public 
administration processes. 

Визначення проблеми. Актуальність молодіжного питання на сьогоднішній день 
підтверджується реалізацією державної молодіжної політики, увагою держави та місцевої влади 
до форм та засобів підтримки молодих українців у намаганні самореалізації – професійної, 
соціальної, економічної. В умовах розвитку ринкових відносин спостерігається тенденція заміни 
патерналістського підходу на ринковий в усіх сферах суспільного життя, що означає суттєву зміну 
соціально-економічних умов. Це свідчить про необхідність переходу від турботи та піклування 
держави до створення умов для самостійного, індивідуального розвитку молодої особи та 
можливості реалізації її інтересів за допомогою самоврядних молодіжних організацій. Метою 
діяльності таких молодіжних організацій може стати донесення ідей, пропозицій, інтересів молоді 
до органів влади. Цей факт зумовлює потребу перегляду соціальної ролі молоді в управлінських 
процесах, владі та політиці на місцевому рівні з боку держави. 

Активізація молодіжних громадських та волонтерських організацій пов’язана серед іншого 
намаганням вплинути на вирішення суспільно значущих проблем, покращуючи як самі відносини, 
так і взаєморозуміння в суспільстві. Отже, можна констатувати об’єднання та спрямованість зусиль 
на інтеграцію та консолідацію суспільства, створення спільних ціннісних основ, що належать 
одному поколінню. У таких умовах питання трансформації соціального статусу та соціальних ролей 
молоді в управлінських процесах набуває особливої ваги з огляду на комплексні реформи в державі. 
Соціальний статус вже визначається не роллю реципієнта, а, скоріше, роллю активного суб’єкта 
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інновацій. З огляду на спільність ідей, цінностей та поглядів такого колективного агента змін його 
можна розглядати як потужний ресурс для ініціювання та впровадження модернізаційних реформ, 
особливо на місцевому рівні. 

З вищевикладеного логічно витікає необхідність приділення особливої дослідницької уваги 
вимірюванню готовності українського суспільства до змін, ініційованих молодим поколінням 
громадян, що тягне за собою і зміну соціального статусу молоді, молодіжних організацій, зокрема. 
Дане питання актуалізується з огляду на ціннісні настанови різних соціальних груп, що належать 
різним політичним епохам, та ступеня докладання зусиль щодо покращення місцевого управління, 
а також у контексті пошуку нових організаційних форм діяльності в сфері місцевого 
самоврядування. 

Огляд наукової літератури та останніх досліджень за проблематикою. Аналіз публікацій і 
досліджень проблем молоді, формування та реалізації державної молодіжної політики умовно 
можна розділити за такими напрямами, як: умови формування особистості системою вищої освіти, 
освітніх інновацій та професійного розвитку (В.Астахова, А.Ручка, О.Якуба, О.Піменова, 
А. Яковенко, О. Бутуліна, О.Голіков, Т.Тарасенко, Л.Гук); реальні умови та можливості молоді 
на ринку праці, працевлаштування, демографічний портрет, економічна активність, соціально-
матеріальне становище (Е.Лібанова, О.Абашина, Д.Дмитрук, С. Оксамитна, Л. Малиш, 
М. Хмелярчук); формування та реалізація державної молодіжної політики, молодіжна робота 
на місцевому рівні, молодіжна політика в умовах децентралізації (О.Балакірєва, Т.Бондар, 
Є.Бородін, Ю. Галустян, Р.Левін, Т.Окушко, Ж.Петрочко, І.Кульчій, Т. Лебедин, М.Перепелиця, 
М. Головатий, О. Яременко, В.Головенько, І. Ільїнський, В. Криворученко, О.Каретна, О.Кулініч); 
молодіжна політика в контексті євроінтеграційних процесів (М.Канавець, Н.Федоренко, 
Р.Сторожук, І. Нестайко). Розробленість проблематики свідчить про значну дослідницьку увагу 
до вищевказаних питань, проте слід констатувати той факт, що досі залишається невизначеною 
позиція представників суспільства та самої молоді щодо пошуку шляхів та можливостей 
безпосереднього впливу на розробку та прийняття управлінських рішень, формування 
управлінських процесів зокрема, представниками молоді, особливо на рівні місцевого 
самоврядування в умовах децентралізації. 

Мета статті полягає у визначенні ступеню впливу молоді на діяльність органів місцевого 
самоврядування та вимірювання готовності українського суспільства до трансформації її 
соціального статусу, зокрема в управлінських процесах локального рівня. 

Виклад основного матеріалу. Станом на березень 2018 року за даними Євростату 3,5 млн 
молодих людей віком від 15 до 24 років були безробітними в країнах ЄС. Водночас згідно 
з даними Євробарометру станом на січень 2018 року близько 31% молоді було залучено 
до волонтерської діяльності. Більшість молодих людей (64%) активно голосувала на останніх 
виборах: місцеві вибори – 44%; національний вибори – 43%, регіональний рівень – 31%1. Це 
підкреслює значущість молодіжного питання в країнах ЄС та визнання його впливу на суспільно-
політичне життя в цілому. 

Відповідно до результатів досліджень, проведених в межах глобального молодіжного 
проекту U-Report2 у період з грудня 2017 року по лютий 2018 року, опитування «Волонтерство» 
(січень 2018 р.), було встановлено, що серед українських респондентів віком 14 – 34 роки 
волонтерською діяльністю займалися 38 %, при чому мотивацією визначено позитивні зміни 
у суспільстві – 42, 3%, отримання додаткового знання, навичок, вмінь – 32,8%, нові 
знайомства – 22,8%, цікаве проведення часу – 21,1%, можливості працевлаштування – 16,5%, 
подяка від людей – 10,4%3. Так, було виявлено, що кожен п’ятий допомогав дітям (дитячим 
будинкам) або людям похилого віку (21,9%), займався громадською діяльністю (21,7%), 
фестивалями (18,3%), благодійністю (малозабезпечені та безпритульні – 16,4%), допомагав 
воїнам АТО та мешканцям зони АТО, внутрішньо переміщеним особам (11,7%), у сфері освіти 
                                                      
1 Empowering young people and building their resilience: a new EU youth strategy (2018). European Comission. 
<https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/ factsheet-youth-may2018-en.pdf> (2019, лютий, 24).  
2 Глобальний молодіжний проект U-Report реалізується ГО «Українським інститутом соціальних досліджень 
імені Олександра Яременка» спільно з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. 
3 Ніцполь, С.І., Нестеренко, Є.О. (2018) Актуальні опитування: студентське самоврядування, волонтерство, 
гендерна рівність. Ukrainian socium, 1(64), 114. 
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(10,5%), хворим та донорством (6,9%), допомагав тваринам (5,3%), брав участь у спортивних 
заходах (4,4%), екологічних заходах та благоустрою міст (2,9%), надавав безкоштовні 
професійні послуги (1,8%)1. 

Наведена статистика підкреслює більшу активність української молоді в суспільному житті, 
обумовлену змінами в країні. Достатньо високий рівень активності молоді на місцевому рівні 
обумовлений зв’язком соціальних проблем з конкретними знайомими обличчями громадських 
діячів, воїнами, хворими дітьми, а також є близьким, зрозумілим та представлений конкретними 
людьми. Слушну думку висуває дослідниця Канавець М.В.: «…у реалізації молодіжної політики і 
визначенні найвідповідніших заходів має брати участь переважно саме молодь…не лише через 
громадські організації, але у вигляді неформальних молодіжних ініціатив, …адже молодь є 
джерелом нових знань, ідей, можливостей, головним замовником на гідне майбутнє і головним 
стратегічним ресурсом держави»2. І в цьому, на нашу думку, полягає потенціал розвитку місцевих 
громад та витоки місцевих ініціатив. 

Згідно з Програмою «Молодь у дії на 2007-2013 роки», затвердженою Європейським 
парламентом та Радою Європи, основними цілями було визначено такі, як: сприяння «активному 
громадянству» молоді; розвиток молодіжної солідарності; виховання взаєморозуміння між народами 
через молодіжне середовище; підтримка молодіжної діяльності та можливостей організацій 
громадянського суспільства в молодіжній сфері; сприяння європейській кооперації у молодіжній 
політиці. Для досягнення зазначених цілей Програмою було визначено такі основні напрями, як: 
«Молодь для Європи» (підтримка молодіжної мобільності та проектів участі в демократичному 
житті); «Європейська волонтерська служба» (волонтерська робота в ЄС та поза його межами); 
«Молодь світу» (розвиток взаєморозуміння, обмін між країнами-партнерами програми); «Молодіжні 
працівники та системи підтримки» (підтримка діяльності молодіжних організацій в Європі); 
«Підтримка співробітництва в політиці» (організація діалогу між суб’єктами молодіжної політики)3. 
Вищезазначені напрями спрямовані на підтримку та навіть збільшення внеску молодіжного сегменту 
суспільства в управлінні спільними справами. Активізація напряму консолідації суспільства шляхом 
системного оновлення та модернізації як кадрового, так і організаційно-структурного наповнення 
публічного управління свідчить про збільшення значення та закріплення зміни соціального статусу 
молоді в управлінських процесах. 

Стратегія молоді ЄС визначає рамки співпраці на 2010-2018 рр. та встановлює такі основні 
цілі: 1) забезпечення збільшення можливостей та їх рівність для молоді в сфері освіти та на ринку 
праці; 2) стимулювання молодих людей до активної участі в житті суспільства. У травні 2018 р. 
Єврокомісія висунула пропозицію для обговорення Ради ЄС у вигляді нової молодіжної стратегії ЄС 
на 2019-2027 рр. Нова стратегія ЄС для молоді ґрунтується на спеціальних ініціативах для молоді 
(заохочення неформального навчання, участі, добровільної діяльності, роботи молоді, мобільності та 
інформації) та міжгалузевих ініціативах, спрямованих на інтеграцію (врахування молодіжних 
проблем при формуванні, впровадженні та оцінці політики та дій в інших сферах, що значно 
впливають на молодь – освіта, зайнятість, здоров’я та добробут)4. Молодіжна стратегія ЄС пропонує 
ініціативи у восьми сферах: працевлаштування та підприємництво, соціальна затребуваність 
(зайнятість та подолання бідності), участь у громадському житті, освіта та навчання, здоров’я та 
добробут, волонтерська діяльність, молодь та світ, творчість та культура. Важливим акцентом є 
ініціативи, що базуються на крос-секторному взаєморозумінні в суспільстві та співпраці 
в молодіжній політиці. Фактично в такий спосіб молодь набуває іншого статусу – з об’єкта змін 
перетворюється на агента змін, діяльність якого набуває суб’єктного характеру. Забезпечення рівного 

                                                      
1 Ніцполь, С.І., Нестеренко, Є.О. (2018) Актуальні опитування: студентське самоврядування, волонтерство, 
гендерна рівність. Ukrainian socium, 1(64), 115. 
2 Канавець, М.В. (2008) Молодіжна політика України в контексті створення внутрішніх передумов щодо 
вступу в Європейский Союз. Державне управління: теорія та практика, no. 1, 5. 
<http:/academy.gov.ua/ej/ej7/doc_pdf/kanavec.pdf> (2018, грудень, 02). 
3 Yourth in action Programme (valid as of 1 January 2013). European Comission. <https://ec.europa.eu/youth> 
(2018, листопад, 30). 
4 EU Yourth Strategy. European Comission. <https://ec.europa.eu/youth/policy/ youth-strategy_en>  
(2018, листопад, 30).  
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доступу до форм громадянської участі та формування стабільних інституціональних механізмів 
реалізації прав та захисту інтересів постають найважливішими умовами для успішного 
впровадження таких змін та ініціатив. 

На відміну від європейських програм з молодіжної політики, особливістю вітчизняної 
молодіжної політики, як вказує Є.І. Бородін, є домінування «вертикального розуміння крос-
секторного співробітництва»1. Дослідник обґрунтовує свою позицію більшим використанням 
у нормативно-правовому полі формулювань, пов’язаних з координуючою роллю держави, та 
стверджує, що про горизонтальний вимір не йдеться. Проте у прикладному аспекті – молодіжних 
стратегіях і програмах, цей недолік виправлено. Самоврядування та реалізація активної 
громадянської позиції зараз активно формується в Україні. 

Вітчизняні соціологічні дослідження фіксують зростання чисельності молоді, залученої 
до діяльності організацій громадянського суспільства. Так, у 1996 р. чисельність молодих людей 
у віці 18 – 35 років, які були активними членами громадянських організацій, становила 11%, то 
в 2011 р. цей показник дорівнював 21,5%, а за результатами 2015 р. – вже сягнув 37,0%. 
За даними соціологічного дослідження «Молодь України – 2015», участь хоча б в одному виді 
суспільної діяльності на рівні громади за останні 12 місяців брав кожен другий опитаний (54%). 
Найчастіше молоді люди були учасниками громадських ініціатив, спрямованих на підтримку: 
армії (36%), розвиток інфраструктури у місці проживання (19%), допомогу переселеним особам 
та/або жертвам воєнних дій (16%), допомогу дітям і дорослим у кризових ситуаціях (крім 
переселених осіб – відповідно, 16% і 15%), політичні акції та екологічні акції (відповідно, 
14% та 13%)2. 

Однак у ряді досліджень (Ю.Савельєва3, О. Рахманова4) підкреслюються такі показники 
участі, характерні для США та Західній Європі, як нерівність доступу до ресурсів – грошей та 
освіти, насамперед; цінності та інститути громадянського суспільства. На відміну від провідних 
країн в Україні серед особливостей визначення соціальної ролі молоді в управлінських процесах 
визначають такі, як: по-перше, рівень освіти не відіграє вирішальної ролі на відміну від 
європейських країн, в яких рівень освіти пов’язують із більшою політичною, соціальною та 
громадською активністю; по-друге, «олігархічно контрольована участь» призвела до зміни 
цінностей в суспільстві як мотивів діяльності, обумовивши відхід від матеріалістичних цінностей 
до постматеріалістичних; по-третє, зберігається тенденція менш активної позиції жінок порівняно з 
чоловіками – «певна патріархальність гендерних відносин», характерні для постсоціалістичних 
суспільств, що, наприклад, зовсім нетипове для європейських країн розвинутої демократії; по-
четверте, за даними рекрутингових компаній досить незвичним є молодий середній вік управлінців 
вищої ланки в Україні (близько 30 років) та гендиректорів (38 років), що пояснюється як 
особливостями формування соціальної верстви великих власників з партійної, господарської 
номенклатури, так і соціальної групи сучасних професійних менеджерів середнього віку як відповіді 
на запити вітчизняного ринку праці. Як вказує О.Рахманов, більшість топ-менеджерів українських 
компаній не мають досвіду перебування у політичному просторі країни або мають невеликий досвід 
державної діяльності на відміну від великих власників, що потребують політичного захисту 
надбаного за роки незалежності5. 

Окрім запитів на публічне управління та ринку праці, достатньо великий вплив 
на формування реалізацію молодіжної політики відіграють обмеження місцевого значення. Фахівці 

                                                      
1 Бородін, Є.І. (2016) Молодіжна політика та молодіжна робота в Україні: крос-секторний підхід. Молодіжна 
політика та молодіжна робота: матеріали міжрегіональної наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 грудня 2016 р.). 
Дніпро, 3-6. 
2 Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації (2017). 
Тернопіль: Тернограф, 75. 
3 Савельєв, Ю. (2014).Чинники і взаємозв’язок політичної, громадянської та соціальної участі в європейських 
суспільствах. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3 (липень – вересень), 56-72. 
4 Рахманов, О. (2014). Соціально-демографічний портрет керівників великого бізнесу в Україні Соціологія: 
теорія, методи, маркетинг, 3 (липень – вересень), 168-176. 
5 Рахманов, О. (2014). Соціально-демографічний портрет керівників великого бізнесу в Україні Соціологія: 
теорія, методи, маркетинг, 3 (липень – вересень), 175-176. 
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молодіжної сфери визнають ряд проблемних питань, що обмежують молодіжну участь 
на регіональному рівні: 

 брак солідарності в суспільстві та спрямованості на взаємодопомогу і суспільний діалог та 
«неадекватність соціального включення мешканців певних регіонів»1, недовіра молоді до органів 
державної влади2; 

 нерозвинена практика залучення організацій громадянського суспільства до ухвалення 
рішень, що стосуються молоді3; 

 відсутність дієвих механізмів впливу представників молоді на прийняття рішень на рівні 
територіальних громад, не впроваджується практика забезпечення відкритості процесу підготовки 
та прийняття управлінських рішень, зокрема їх попереднє обговорення, громадських обговорень4; 
у представників громадських об’єднань несформована відповідальність щодо молодіжного 
представництва, низька культура комунікації, низька конкурентоспроможність молоді на ринку 
праці (низький соціальний статус)5 та пасивність щодо захисту власних інтересів 6; 

 молодіжні громадські організації не мають ефективних об’єднань для представництва 
інтересів молоді, координації діяльності, пасивність молоді7; 

 відсутні постійно діючі майданчики для спілкування з владою, низька ефективність 
діяльності громадських і молодіжних рад8. 

Під час встановлення та опису існуючої проблематики нами було проведено власне 
соціологічне дослідження щодо готовності місцевої регіональної спільноти до трансформації 
соціального статусу молоді в територіальних громадах з визначенням основних проблем, пов’язаних 
з формуванням та реалізацією молодіжної політики на місцевому рівні, залученням молоді 
до діяльності органів місцевого самоврядування, а також щодо форм та видів впливу молоді 
територіальних громад на діяльність органів місцевого самоврядування. Дослідження проводилося 
протягом вересня 2018 року та було націлено на регіональний вимір. 

Із загальної кількості опитаних (134 особи), що представляли 4 області (Дніпропетровська, 
Миколаївська, Полтавська, Запорізька), більшість (125 осіб) були представниками територіальних 
громад Дніпропетровщини. З обласного рівня – 40 опитаних, районного – 42, територіальної 
громади – 39, об’єднаних територіальних громад – 11, з них: 128 – жінок та 7 чоловіків. Вікові 
категорії розділилися в такий спосіб: 17 – 25 років – 49 осіб; 25 – 30 років – 8 осіб; 30 – 35 років – 
7 осіб; 35 – 40 років – 14; 40-45 років – 10; 45-50 років – 10; 50-55 років – 13; 55 років та старші – 23. 

На питання «чи можливо змінити форми та методи діяльності органів місцевого 
самоврядування під впливом активної діяльності молоді?» було отримано такий рейтинг відповідей: 
можливо – 51; можливо частково завдяки ініціативам молоді – 46; можливо, але не достатньо 
розроблено шляхів для цього – 36. Отже, чітко можна визначити, що більшість вірить у можливість 
змін під впливом ініціатив молоді, тоді як третина вважає, що наявних інституціональних 
механізмів реалізації їх недостатньо. 

На питання «чи залучається активна молодь до діяльності органів місцевого самоврядування 
в районі, громаді, в якій Ви мешкаєте?», та «що треба змінити?» було отримано наступні відповіді: 

                                                      
1 Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації (2017). 
Тернопіль: Тернограф. 
2 Канавець, М.В. (2008). Молодіжна політика України в контексті створення внутрішніх передумов щодо 
вступу в Європейский Союз. Державне управління: теорія та практика, 1, 4. <http:/academy.gov.ua/ej/ 
ej7/doc_pdf/kanavec.pdf> (2018, грудень, 02). 
3 Каретна, О.О. (2012). Механізми сучасної державної молодіжної політики України: еволюція та тенденції: 
автореферат дис… к. політ.н.; 23.00.02. Одеса: Нац. ун-т «Одеська юридична академія». 
4 Ємельянова, Г. (2018). Формування політичної еліти скрізь призму елітарної інженерії. European political and 
law discourse, 5, 3, 164. 
5 Fedorenko, N. (2017). Student youth of Ukraine: the value orientations in education and professional fields. 
European political and law discourse, 4, 2, 201-206. 
6 Баглик, В.С. (2015). Підходи до формулювання поняття державної молодіжної політики як особливого 
напряму діяльності української держави. Теорія та практика державного управління, вип. 1(48), 1-5. 
7 Кульчій, І.О., Лебедин, Т.В. (2015). Аналіз програм розвитку державної молодіжної політики в Україні. 
Молодий вчений, 6(21), ч. 3 (червень), 120-121. 
8 Бородін, Є.І., Літвінова, Н.М., Борисова, Ю.В. (2009). Підвищення ефективності діяльності органів 
державного управління з питань молодіжної політики: регіональний аспект. Київ: НАДУ. 
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залучається з ініціативи представників влади – 41; залучається завдяки ініціативам молоді – 39; 
залучається формально – 35, – та відповідно змін: створити можливості доступу молоді до процесів 
прийняття рішень на місцевому рівні (молодіжні слухання, громадські обговорення ініціатив 
молоді) – 72; збільшити інформаційно-просвітницьку роботу серед молоді та залучати її постійно – 
36; надати переваги досвідченим професійним управлінцям – 18. Щодо неможливості змін відповіло 
9 %. Окрім інтересу молодих людей до реального впливу на діяльність органів місцевого 
самоврядування, який є безсумнівним, слід відзначити суцільну прогалину щодо недоступності, 
непрозорості, незрозумілості управлінських процесів та суб’єктно-об’єктну заангажованість 
місцевих органів влади щодо сприйняття ініціатив молоді, їх невизнання цінними та гідними уваги 
представників влади. 

Цікаві відповіді було отримано з приводу гендерної рівності в громадській активності 
на місцевому рівні. Так, на запитання «чи багато серед молоді жінок з активною позицією, що може 
вплинути на характер діяльності органів місцевого самоврядування?» були отримані такі відповіді: 
занадто мало, але вони могли б мати вплив (менше 5%) – 28; небагато, проте вони неактивні у сфері 
місцевого самоврядування (5-15%) – 27. Що стосується належності молодих жінок до активного 
молодіжного, громадського руху, спрямованого на розв’язання конкретних практичних проблем 
громади (16-25%) було отримано 37 позитивних відповідей; та достатньо, аби налагодити місцеве 
самоврядування (26-49%) – 26. Відповідей щодо молодих жінок, яких багато, але їм не цікаві місцеві 
проблеми, вони мають проблеми побутового характеру (більше 50%) – 13; не визначилися – 4. Вплив 
незначної кількості активної частини молодих жінок на місцевий розвиток дозволяє припустити, що 
рівень довіри до них є достатньо високим, більше того, на нашу думку, можна погодитися з тим, що 
простежуються певні лідерські позиції в молодіжному сегменті на рівні громади. 

Наступне питання стосувалося готовності українського суспільства до збільшення 
представництва молоді у владі та політиці на місцевому рівні. Ми отримали такі відповіді: готово 
частково – 76; готово повністю – 25; не готове – 17; довірі слід навчати та привчати – 16; 
не визначилися – 1. На питання «Як Ви вважаєте, чи готове українське суспільство до збільшення 
представництва молодих жінок у владі та політиці на місцевому рівні?» були такі: готово частково – 
67; готово повністю – 30; не готове – 20; довірі слід навчати та привчати – 17; не визначилися – 1. 

Висновки. У підсумку слід відзначити, що більшість опитаних вважають, що форми і методи 
діяльності органів місцевого самоврядування під впливом активної громадянської позиції можливо 
змінити. Окрім того, така ж сама кількість опитаних вказує, що це можливо завдяки ініціативам 
молоді. При цьому перепоною залишається відсутність та незрозумілість інституційних механізмів, 
необізнаність щодо наявних, аби реалізувати ці ініціативи. 

Щодо громадської участі молоді в управлінських процесах на рівні місцевого самоврядування 
думки розділилися. Вдалося встановити, що більшість опитаних переконані в ключовій 
координаційній ролі органів влади та формальній ролі молодіжних організацій. Третина 
респондентів наполягає на тому, що координаційна функція все ж таки належить молоді. Отже, 
на момент опитування молодь як рушійна сила для змін у місцевому самоврядуванні 
не розглядається та не сприймається саме у такій ролі. На нашу думку, цей факт можна пояснити 
наявністю ціннісного конфлікту в суспільстві – конфліктом поколінь, що пояснюється умовно двома 
групами цінностей: родинні (вірність, незалежність, діти, кар’єра) та ринкові (добробут, права 
людини, безпека)1. 

Стосовно гендерної рівності та готовності територіальних громад до сприйняття жінок як 
активних громадських діячів та посадовців слід відзначити позицію респондентів, що у загальному 
вигляді активних молодих жінок занадто мало, щоб вони могли відчутно впливати на діяльність 
органів місцевого самоврядування. Або вони є недостатньо активними, аби громади змогли відчути 
результати їх діяльності. Проте на рівні громадських молодіжних рухів їх вплив у вирішенні 
конкретних практичних проблем громади є беззаперечним. Оскільки більшість питань місцевого 
рівня пов’язані саме із побутовим рівнем забезпечення родин, пошуком роботи та фінансовими 
проблемами, характерними для молодіжного сегменту сучасного суспільства. 

Отже, як показало проведене нами опитування до збільшення представництва молоді 
на посадах органів місцевого самоврядування та в політиці локального рівня громади готові лише 
                                                      
1 Українське покоління Z: цінності та орієнтири: результати загальнонаціонального опитування (2017). Київ: 
New Europe Center, 127-128. <http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-
2.pdf> (2019, березень, 02). 
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частково, так само як і до представництва жінок на місцевому рівні. Окрім цього, серед заходів 
опитані вказали три основні очікувані напрями змін ситуації: 1) створення можливостей доступу 
молоді до процесів прийняття рішень на місцевому рівні (молодіжні слухання, громадські 
обговорення ініціатив молоді, інші форми) – спрощення та інформування про механізми активної 
участі в управлінських процесах місцевого рівня та впровадження принципу рівного доступу до них; 
2) посилення інформаційно-просвітницької роботи серед молоді та залучення її на постійній основі 
до вирішення практичних проблем громади; 3) пошук шляхів для встановлення та відновлення 
довіри в громаді, що безпосередньо пов’язане із питаннями інтеграції та консолідації українського 
суспільства. 
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MUNICIPAL REFORMS IN EU COUNTRIES  
IN THE CONTEXT OF REALIZATION  
OF THE PRINCIPLES OF DECENTRALIZATION  
AND DECONCENTRATIONS OF THE AUTHORITIES 

The  article  deals  with  the  issues  of  radical  constitutional  reforms  in  the  countries  of  Europe, 
among which an  important place  is given  to  the  reorganization of power  in  the  field, which  is 
connected with the revival of the institution of local self‐government; the factors influencing the 
formation of municipal systems are analyzed and the general tendencies of development of local 
self‐government are revealed; the degree of correlation of self‐governing mechanisms with state 
administration on  the  ground  is determined,  the peculiarities of  the organization of  local  self‐
government of the countries of the European Union and its adaptation to Ukrainian realities are 
clarified. 
Keywords: democracy, deconcentration, decentralization, European charter of local self‐
government, local self‐government, local government, reforms, centralization. 

Formulation of the problem. The development and establishment of the local self-government 
institute in Ukraine at the present stage of state formation is characterized by the center’s efforts to carry 
out a large-scale reform of the decentralization of power, to improve the "rules of the game" between the 
center and the regions, distributing not only powers, competencies, but also control over their 
implementation. As its known, the division of power is the fundamental principle of the democratic nature 
of the state system, the formation of mechanisms for minimizing conflicts and contradictions, 
inconsistencies that hamper overall development at all levels of government. 

At the same time, the experience gained in our country during the last four years (2015-2018) has 
witnessed the presence of not only positive changes, but also "raised" a number of problems that need to be 
addressed at the local level, taking into account the mistakes and miscounts of past practice. Such 
a situation requires a more effective state policy to create an optimal system of governance and self-
governance, taking into account European practice. 

The purpose of the article is to reveal the political and legal mechanisms for the implementation 
of municipal reforms in certain European countries, the peculiarities, trends that are traced during their 
conduct, the identification of the most important positive foreign product that is appropriate to adapt to 
Ukrainian realities. 

An analysis of recent research and publications on the problems of the article shows that 
Ukrainian scientists are interested in studying these issues. In their research, we find a lot of evidence that 
there is an intensified interaction between central and local authorities on a global scale. This is reflected in 
the theory of dualism of the municipal government: local authorities are seen as government partners, and 
at the same time as its agents on the ground. Foreign and Ukrainian scholars Württenberger T., Ronald L. 
Watts, Andrew Sekton, Jennifer Smith, Matvienko A.S., Naumenko R.A., Rylska V.V., Yevtushenko O.N., 
Kuibida V.S., Tkachuk A.F., Grobova V.P. and other researchers point out that radical changes have 
occurred in the countries of Europe due to democratic revolutions and constitutional reforms since the early 
1990’s, which once again confirm the axiom: without the development of local self-government, 
the creation and functioning of democratic states and effective economies of the states are impossible.  

In the scientific literature of foreign countries concerning the development and establishment 
of the institution of local self-government, local authorities are recognized by the majority of authors as part 
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of the state machinery. Scientists also say that the nature of reforms is significantly influenced by national, 
historical, state-legal traditions, political systems, ideas, mentality, peculiarities of a national character, 
a specific country, its territorial extent, population size, etc.  

The constitutions of the states of regulation of the principles of local self-government and 
administration are devoted to special units (chapters), which consolidate the positions relating to the 
functioning of local self-government and governance, in particular the role of local self-government in the 
political system of society and its function, the main principles of organization of power on the ground, 
bases of administrative-territorial division, organizational forms of implementation of local self-
government and management, their competence and internal structure and relations with other subjects, 
the basic principles of organization of power on the ground; administrative supervision, guarantees of local 
self-government (judicial, material-financial, legislative), etc.  

Ukraine’s state, on the path to its independent development, for the most part, can largely benefit 
from the experience of European reforms, which are based on the fundamental principles of world practice: 
decentralization, deconcentration, and the distribution of power over the vertical and horizontal. 

Presentation of the main material. First of all, the author considers it necessary to emphasize the 
concepts of "local government", "local self-government", "administrative-territorial system", 
"administrative-territorial division", "administrative-territorial unit", since these concepts are not identical 
and quite often different in content. In our opinion, local government is understood as bodies designated by 
the center and representing state structures on the ground, while local self-government is the local 
representative bodies and therefore, they should not be contrasted, but viewed in proportion as parts to the 
whole. 

The system of local self-government and management, as a rule, is built up in accordance with the 
administrative-territorial division of a country. It should be noted that the laws of many countries and the 
state-building practice use the terms "administrative-territorial system" and "administrative-territorial 
division" quite widely. However, if we proceed from the understanding of local self-government as a non-
state unit, then self-governing groups of administrative-territorial units are called inappropriate. 

At the same time, recognizing local government elements of the state mechanism (which acts on the 
basis of the principles of the distribution of power), these contradictions are eliminated. Moreover, in many 
Western countries, local self-government bodies, including representative ones, are included in the 
administrative circle. On this basis, the preservation of the terms "administrative-territorial system", 
"administrative-territorial units" in a scientific way is, to a certain extent, lawful and does not degrade self-
governance as the basis for the organization of appropriate local communities. 

If you consider the administrative-territorial units separately, then they can be divided into self-
government and those managed by the central government – depending on which management mechanism 
dominates in one or another country. 

Consequently, local government is an integral part of the state mechanism, which has a significant 
specificity and independence, independence in comparison with other management structures. 

As you know, European reforms are characterized by diversity, diverse, covering important areas 
of life support of the population. In Europe, local self-government is characterized by the following 
features: a) the existence of its own competency established by law, freedom and responsibility within its 
borders in determining issues of local importance; b) own material base, i.e. municipal property and 
municipal budget; c) presence of a priority organizational form of a representative body elected by the 
population and having its own executive committee; d) the absence of direct (vertical) subordination of the 
lower representative bodies to higher1. 

In practice, there are three models of local self-government, which in general correspond to the main 
legal systems of the present: Anglo-Saxon (English), Continental (French) and Soviet, which is a past 
heritage, and now its study is of purely academic interest to scholars. 

                                                      
1 Ткачук, А., Агранофф, Р., Браун, Т. (1997). Місцеве самоврядування: світовий та український досвід: 
посібник. Київ: «Заповіт»; Пухтинський, М.O., Ворона, П.В., Власенко О.В та ін. (2009). Зарубіжний досвід 
організації роботи місцевої влади: монографія. Харків: Вид-во ХаРІ НАДУ.; Куйбіда, В.С., Толкованов, В.В. 
(2013). Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших 
європейських країнах. Збірник науково-аналітичних та навчально-методичних матеріалів, нормативно-
правових актів з питань впровадження стандартів. Київ: Крамар, 58-78. 
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Therefore, we note that contemporary political theory considers local government through the prism 
of concepts such as "decentralization" and "deconcentration". Despite the fact that they have a number of 
common features, they are also "two" different types of transfer of power from the center to the seats. Thus, 
"deconcentration" refers to more techniques of government, which by itself is not equivalent to the 
development of democracy, since all administrative levers are at the disposal of the center or its 
representatives. In deconcentration, although these bodies are subordinate to the state, minister or state 
representative, they have the right to delegate some of their powers to prefects-representatives of the state 
on the ground, which is only a way of organizing government within the state. 

Somewhat differently, relations are formed in a decentralized form of government. Here there is a 
direct substraction of powers of the state as a legal entity in favor of another legal entity, which is a local 
administrative team – a commune or a department, or a state institution. These public legal structures are 
administrative ones and they are not legally or lawfully empowered. At the same time, decentralized 
management contributes to the shredding and dispersion of political power, thus creating a sort of system of 
checks and balances between the branches of power. 

If we talk about centralized management, its feature is to combine power and management powers, 
financial resources in a single center. 

In general, European reforms of local governance can be classified as structural, functional, 
organizational, interacting and complementing each other. Self-government in Europe has always been a 
problem around which the struggle of political parties, supporters of centralization and decentralization, 
deconcentration, that is, the weakening of local control by the representatives of the central government, 
unfolded. Although the reforms themselves became an answer to the rise in the level of the economy, which 
required new rules of governance, the unification of efforts of self-government and state structures, 
entrepreneurs and representatives of the business sector, since self-governance, which is directly related to 
the population, its daily lives, to a large extent depends on the coherence of action of all entities engaged in 
activities within the respective administrative-territorial unit. 

If, in general, structural reforms are considered in European countries, they relate more to 
organizational relations between different levels of local government. In particular, the countries of Western 
Europe, taking into account the history of the development of their lands, reorganized territorial units, 
eliminating the smallest units in Scandinavian countries, Belgium, Austria, the Netherlands, Germany. In 
Sweden, the number of communes decreased from 1037 to 279; In Norway, the number of municipalities 
has decreased from 7444 to 451, in Denmark from 1100 to 275, the number of communities in Germany 
has decreased by almost three times: in 1968, there were 24282, whereas in 1980 there were already 8500. 
In countries such as France and Belgium appeared new education – regions with their representative and 
executive structures1. 

The second group of reforms is functional. They involve the redistribution of functional relationships 
between local, regional and central levels of government. Traditionally, such changes are carried out at the 
same time as structural ones, and they are most often associated with the notions of centralization and 
decentralization, since they lead to the division of rights, responsibilities, competences, responsibilities, and 
financial resources. 

Regarding the legal field of functional reforms, they are initiated by the relevant law and do not 
require fundamental constitutional changes. Organizational reforms relating to the internal organization of 
government and governance, which regulate relations between local representative and executive bodies, 
are less visible than structural and functional ones. Thanks to them, new mechanisms of preparation and 
decision-making in various spheres of local government are introduced into management. 

World experience shows that local government inevitably combines with local government in almost 
all modern democratic countries. Of course, there are a number of reasons for this, as a political, economic, 
and legal order. First, the trends of decentralization, embodied by local self-government bodies, naturally 
oppose the tendency of centralism, which creates a mechanism for reconciling local interests with the 
national ones; and secondly, the possibility of forming a local budget at the expense of local taxes and fees 
is sufficiently limited (tax increases can lead to dissatisfaction with the population) and its resources often 
turn out to be insufficient to fulfill the tasks and functions of local self-government. Hence – the need for 
                                                      
1 Місцеве управління в Західній Європі. <https://sites.google.com/site/igroupteamsite/municipalne-pravo-
ukraieni/misceve-samovraduvanna-v-zahidnij-evropi>.; Ткачук, А. Місцеве самоврядування у Франції. 
<http://pdp.sirko.net.ua/analytics/local-government/979-28a-a5>. 
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centralized maintenance of the functioning of the local self-government institution persists. In turn, this 
entails the need for central government control over municipal authorities in this area; thirdly, the natural 
constraints on the autonomy of municipalities in areas of national importance, which are associated with the 
provision of appropriate management standards; in the end, fourthly, the legislative regulation of local self-
government includes the regulation of the competence and bases of the order of local authorities activity, 
motivating administrative control over the lawfulness of local self-government acts.  

It is no coincidence that many researchers believe that now local authorities act as agents of the state, 
and local government in general is an integral part of the entire political mechanism of state governance. 
The status of the local authorities largely depends on their support from the state. They are directly related 
to the tax and financial systems of the state and, most likely, are part of a single whole governing body, 
rather than independent territorial units. In addition, the ability to initiate something at the municipal level 
depends more on the general situation in the state than on specific local circumstances. 

In many European countries, there is a general trend towards a clear division of functions and powers 
of state and local administration (primarily at the regional level). For example, in France, where the Decree 
on the Decentralization was adopted in 1982, the functions of direct state administration on the ground and 
local administration were distributed. Previously, the powers of the local administration in the departments 
and regions were, in essence, assigned to the prefects. With the liquidation of their posts, their functions as 
the executive body of the respective administrative-territorial unit were transferred to the heads of general 
and regional councils. At the same time, instead of posts of the Prefect and Suprefect, the posts of the 
commissioner of the republic and his deputies were introduced, which began to act exclusively as 
representatives of the center on the ground. In addition, the Commissioner, in accordance with his 
authority, is a trustee of the Minister of the Interior, and in this status on behalf of the government has the 
right to dispose of the police, manage the activities of peripheral government services, participate in the 
development of the state plan for the development of the territory, allocate resources within the various 
programs of economic and social development1. 

The practice of many foreign countries shows that direct state administration on the ground plays a 
significant role in the functioning of both local government and the whole political system as a whole. It 
contributes to the strengthening of state fundamentals in local government, subordinating to the necessary 
measure the activities of local bodies to national interests. This increases the efficiency of the activity of the 
entire executive branch, promotes greater coordination of local government with other structures of the state 
machinery. At the same time, it cannot be ruled out that direct local government administration can change 
local self-government, which directly reduces the democratic potential of the political system, makes it less 
flexible and dynamic, breaking the two-way communication of the population with the state. 

Consequently, in each state for the proper functioning of local government, effective local self-
government is needed. And European practice is a solid confirmation. 

The very concept of "local self-government" covers two types of organs: a local representative body 
elected by the population of the respective administrative-territorial unit and which makes decisions on the 
most important issues, as well as an executive body (mayor, mayor, etc.), which is called to fulfill the 
decision of the representative body and carry out operational guidance. 

The European practice of local governance is a very specific element of the state machinery, which 
has considerable autonomy and feature. This is explained above all by the fact that local councils are in fact 
the only center beyond national sovereignties that have legitimacy based on elections and popular voting. 
However, this sovereignty has a slightly different nature than autonomy, since local authorities usually do 
not have their own legislative powers and operate on the basis and within the limits of the laws adopted by 
the higher representative bodies. They are not empowered to establish their own competence, that is, they 
cannot independently determine the scope of their powers, since the latter are established by the higher 
authorities, as well as by the courts. Unlike the state, local government does not have sovereignty and 
therefore generally does not restrict the rights of state power structures. 

Self-government, as already mentioned above, is one of the main elements of any system built on the 
democratic principles of the state system, it has always been a problem around which the struggle of 
political parties, supporters of centralization and decentralization unfolded. 
                                                      
1 Ткачук, А. (1997). Децентралізація, що змінила державу: особливості місцевого самоврядування 
у Французькій республіці. Місцеве самоврядування, 1-2, 84-98.; Фролов, О. (2011). Державна підтримка і 
гарантування місцевого самоврядування: досвід Німеччини та Франції. Право України, 2, 299-309. 
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As you know, the volume and nature of self-government affect the general relations of the authorities 
in the country, the relations between the center and the regions. Thus, the Anglo-Saxon system, which 
provides broad autonomy to local authorities, leads to relatively weak participation of these bodies in the 
exercise of central authority. In England, for example, the concept of sovereignty of the parliament 
contributes to the fact that reforms are seen as an open intervention in the autonomy of local units1. At the 
same time, the active participation of municipalities in the election of the upper chamber of the French 
Senate, the possibility of combining the mandates of a parliamentarian and a member of local representative 
institutions opens up the possibility of influence on central government2. 

It is also impossible to ignore the practice of moving to a new concept of local government 
organization in former post-socialist countries, since the organization of local power in the form of self-
government was to the greatest extent consistent with the task of forming a social-market economy and rule 
of law, democratization and decentralization of governance processes. In turn, this resulted in significant 
independence and active role of territorial bodies in the management of the affairs of society. 

The local authorities have the greatest opportunities to implement such a mission, because without a 
sufficiently developed local government it is impossible to create and operate a democratic state and an 
efficient economy. But if we analyze in detail the systems of local self-government and governance in the 
post-socialist countries, then the reforms took place under the influence of a number of factors. 

First, the formation of municipal systems in these countries was carried out against the backdrop of 
global trends in this area. Priority among them is to increase the role of territorial bodies, convergence of 
the two main types of municipal systems (Anglo-Saxon and French), consolidation of municipal units and 
strengthening their apparatus, regionalization; and secondly, in these countries, self-government revived in 
the ruins of the former social order; thirdly, the establishment of the institution of local self-government 
took place against the backdrop of radical transformation of the entire social system, the crisis of economic 
and political systems, the lack of traditions and skills of democratic governance of the state. 

As you know, the institution of local self-government is one of the manifestations of the general 
constitutional principle of the division of powers, covering both aspects of the content of the latter – both 
political and organizational (this aspect of the division of powers is reduced to the need for a rational 
distribution of functions between different bodies for the purpose of effective management, political aspect 
involves dispersing state power between different types of bodies in order to prevent its usurpation). It should 
be noted that the principle of the distribution of power is recognized in democratic states as fundamental to the 
organization and operation of the state mechanism and as such is fixed in the constitutions3. 

In Western political science, the understanding of the content of the principle of the division of 
power has long been established: both as a "vertical" and a "horizontal". Thus, the distribution of power 
"horizontally" involves the division of competences between different types of state bodies of the same 
level. Distribution "by vertical" means the delineation of spheres of activity and powers between similar 
bodies of the same type, operating at different levels of territorial organization of the state. 

The author cannot bypass the discussion that has been going on among scholars for a long time as to 
whether local self-government and its bodies are an integral part of the state machinery and whether it has 
a state-legal nature in general. Without going into the depth of these discussions, we note that the non-state 
nature of local self-government in the constitutions of foreign countries is not fixed. However, scholars who 
are investigating the problems of local self-government, their bodies recognize part of the state 
mechanism – partners (or even agents) of the central government. 

To tell the truth, in Western constitutions and literature, representative bodies of local self-
government and their executive agencies are often called state because they belong to a number 
of administrative bodies (state authorities are called only central state bodies, and in federations – also 
the higher authorities of subjects federation)4. 

                                                      
1 Система місцевого самоврядування Великобританії. 
<https://pidruchniki.com/1098120558778/pravo/sistema_mistsevogo_samovryaduvannya_velikobritaniyi>. 
2 Гробова, В.П. (2015). Система місцевого самоврядування Франції: досвід для України. Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія: Право, 32(1), 108-119. 
3 Ткачук, А., Агранофф, Р., Браун, Т. (1997). Місцеве самоврядування: світовий та український досвід: 
посібник. Київ: «Заповіт». 
4 Сміт, Д. (2001). Роль законодавчої влади в ліберально-демократичних суспільствах. Харків: Центр освітніх 
ініціатив. 
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It is worth pointing out that the scope and nature of the powers conferred upon local governments in 
European countries affect the general nature of the relations between the center and the regions, the stability 
of the political system. It should be noted that this applies to all self-governing systems, even those 
developed as Anglo-Saxon, which provides broad autonomy to local authorities, is moderate in terms of 
control of the center by region. So, in some member states of the Council of Europe there is no regional 
level of government (Liechtenstein, Malta); in other European countries there is only one intermediate level 
between the lower level of governance and the central one: in Luxembourg it is districts, in the 
Netherlands – provinces, in Ireland – counties, in Sweden – places, etc.1. 

An analysis of the current local management practices in the Anglo-Saxon countries shows that local 
authorities use different approaches when transferring powers, and local authorities themselves are 
approaching central government agents by their status. Thus, in England, the principle of "positive 
regulation" of local authorities has been established. The scope of powers, rights and responsibilities is 
determined by their specific list in the normative document. Consequently, local authorities carry out only 
those actions that are directly determined by law. In this country, the idea is dominated by the fact that local 
authorities must be agents of the central government in order to clarify ‘the issue of national policy on the 
ground. Local authorities are political institutions with independent powers and functions that have their 
own political life, independent of the central government. Indeed, if we take a closer look at the actions of 
local authorities, we can conclude that they are close to the status of central government agents. In this 
country, the authority of the municipal authorities, the principles of relations with the central authorities, 
ministers, their departments are regulated by acts of parliament. It should be noted that the decisive mission 
in this sense is to fulfill private and local statutes. 

The modern system of municipal authorities was created by two parliamentary acts on local 
governance: the 1972 Local Government Act (England and Wales) and the similar 1973 Local Government 
Act (Scotland). These parliamentary laws cover most of the norms of the previous legislation on local 
governance. The law is interesting because many municipal activities are determined by the relevant state 
secretary, who exercises general control over the implementation of many contracts and applies sanctions in 
case of deviations from any contract conditions. 

As for the municipal bodies of London, they operate on the basis of the London Management Act, 
which was adopted in 1963, and provided the formation of the Council of Greater London, the preservation 
of City Corporation and the law firm in central London. In total, the London management system included 
32 urban areas controlled by elected municipal councils. The municipality of Greater London included 
head, aldermen and advisers. It was a kind of corporation. The counselors were elected for three years, the 
aldermen for six. The chairman, vice chairman was appointed for one year. Significant changes to the 
London management system introduced the law on local government in 1985. The interaction between the 
bodies of the new management system, the improvement of the mechanism of their cooperation and the 
coordination of actions, ensuring the proper functioning of the economic and socio-cultural complex – the 
priority objective of the new law. 

The Scotland Local Government Act of 1973 established a new system of municipal districts. By this 
time there were 431 of them. As a result of the reforms, 9 areas with corresponding councils, 53 district 
councils, 3 island and 1343 public councils were formed. It is important to note that in England, after the 
abolition of the Council of Greater London and six metropolitan district councils, the formation of a rather 
specific system of local authorities was started that had no analogy in previous British history and had no 
analogs in continental municipal systems.  

This trend has been consolidated in the Public Act on Local Government in 1988, which included the 
norms of previous laws and judicial precedents governing the activities of municipal authorities. At the 
same time, any action of the local authority must be confirmed by reference to the relevant legal act. To 
obtain additional authority, local authorities may apply to the parliament for the issuance of a so-called 
"private" law. 

In this parliamentary act, the municipalities’ responsibility to the central government was most fully 
defined. The relationship between the center and the municipalities is based on ultra vires doctrine and inter 
vires (to act within their authority). The 1988 Act gave the Secretary of State almost unlimited rights to 

                                                      
1 Григорьев, В.А. (2005). Эволюция местного самоуправления. Отечественная и зарубежная практика: 
монография. Киев. 
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control the economic activities of municipal authorities. In case of non-performance of the shares, the 
secretary had the right to stop the financing of contract and other work and in general to exclude the 
municipality from participation in these works, which inevitably would lead to a clarification of this issue 
in court. In general, the vires doctrine (ultra or intra) provides government departments with the opportunity 
to inspect municipalities, verify their activities, impose appropriate sanctions, or temporarily transfer the 
authority and services of municipalities to other local authorities or government officials appointed by the 
minister. The most rigorous control is in the field of finance (subsidies, loans, local taxes) and in personnel 
policy1. 

As for the borrowing of the experience of England by the Ukrainian state, it is expedient to apply a 
system of control over the use of budget funds coming to local authorities in the form of subsidies, 
subventions, various kinds of grants. In our domestic practice statutory law, norms of the municipality, the 
procedure for appeal to the parliament, departments should be wider used; the relationship with the center 
should be improved. It would be advisable to remember one more important personnel aspect – the 
presence of advisers who carry out an important mission together with the heads of municipalities, are 
legally bound and legally responsible for their own activities. 

In the countries where the continental (French) model of local government operates, the principle of 
"negative regulation" is used, according to which local authorities have the right to act directly, but those 
that are not prohibited by law. 

If we talk more specifically about the reforms of the local administration of France, it should be 
noted that the priority reforms of the territorial administration in this country were not carried out quite 
often. France is one of the few countries in the world with four levels of governance: municipal, 
departmental, regional and national. Considering the reform of 1982, it covered the first three levels. 
However, since in France local government and self-government are governed by administrative law, the 
reform was called administrative. There are a number of factors that motivate changes in local management. 
The main one is the discrepancy of existing administrative-territorial structures with the needs of economic 
development. In addition, local management faced with the need to perform tasks of a new level. It began to 
deal with issues that had not existed before. The structure of local government itself was also needed. In the 
country there are 36 thousand communes, the so-called "primary units of management", departments that 
are distributed to the districts and cantons. At the same time, there are no elected bodies in the latter, but 
their existence is explained by the expediency and convenience of management. 

The French local government, which laid the foundations for a complete system of governance in 
foreign countries (along with the Anglo-Saxon system), has always been characterized by a rigid hierarchy 
of subordination of the center. Regarding the views on the reorganization of local government, they have 
always depended to a large extent on the nature of the actions of political parties. In particular, the parties 
that were in power have always sought to introduce certain reforms into the current system of local 
governance. 

If to characterize the reforms themselves, they were both individual and complex, covering all levels 
of government. The same transformations took place in several directions. The first is the creation of 
regional units that have taken an intermediate position between departments and the national level of 
government. The new phase of regional reform came in 1969, when the country’s president, Charles de 
Gaulle, solved the problem radically, giving the regions a new meaning and giving them a wide range of 
powers and financial resources. The region was included in the Constitution of the state. The law of 1972 
changed the region to an administrative unit with the status of a public territorial establishment. The region 
did not have its own management functions, it was delegated to individual activities by either the state or 
territorial teams. 

The second direction was the conduct of events at the communes’ level, since their number was quite 
significant. In the 70th years of the twentieth century the process of uniting communes commenced, which 
took place with considerable resistance on the ground. The third direction was carrying out various kinds of 
reforms in the administrative order. They addressed various aspects of local governance, among other 
things institutional. Administrative decentralization provided for the transfer of powers from the national 
level to the ground. 
                                                      
1 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» (2018). Місцеве 
самоврядування у Великобританії. <http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc10-1/part_1/24.pdf>. 
(2018, April, 21). 
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In 1981, when communists and socialists came to power in this country, the reform of local 
government was re-launched, although these attempts were not supported by right-wing parties. Parliament 
passed separate laws that expanded the powers of the communes, departments, at the regional level, the 
most significant transformations took place. The region became a territorial group with its own budget, a 
tax collection fund administered by a regional council, and a significant number of powers delegated to it 
by the state, it received additional powers owned by departments, but of a higher level. 

An important aspect of the reform was the transformation of state control over local government, 
which was agreed with the requirements of Article 72 of the 1958 Constitution. In practice, this has led to 
the fact that since then a more sophisticated control system has been in place, which has protected the 
observance of laws and national interests. 

As a result of the reforms carried out in accordance with the Law of 1982, the autonomy of local 
groups increased, control over decisions of local authorities became legal, and the political component 
became less relevant in their activities. The situation of the public services on the ground was changed, 
especially the prefects. They lost their three core competencies: executive power in departments, 
management of regions and administrative oversight over communes and departments. And although the 
prefects gave way to some authority, their role on the ground was reduced to the minimum. Thus, the 
commissioner of the republic observes the proper exercise of authority by departmental services; he is 
second in office after the chairman of the general council, manager of cases in the department. This official 
protects the power of the state in the department, speaks in the General Council on her behalf. 

It should be noted that the Law of July 22, 1982 on the redistribution of competences between 
communes, departments, regions and the state became a logical continuation of the law of March 2 of the 
same year, which determined that there should be no competition between different levels of government, 
each level complements each other. The communes, departments and regions must cooperate with the state 
in matters of governance, territorial organization, economic, social, sanitary and scientific development, as 
well as on environmental protection and improving the quality of life of people. 

Consequently, the named administrative structures are the institutional limits for the participation of 
citizens in local life. Reforms have laid the foundations for the functioning of the local government of 
France. As a result of the decentralization of 1982, changes took place in the organization of elected bodies, 
the institutional structure of the country improved, and territorial teams received much greater autonomy 
and powers that they had not possessed by that time. Further reforms in this country only corrected some 
aspects of local government. Reforms themselves helped to attract the population to participate in 
community affairs. At the same time, the center retained sufficiently strong positions on the ground, forms 
and methods of control were transformed in accordance with national interests1. 

If we recall the most appropriate aspects of French experience for Ukraine, the author singles out a 
few of them: a) a clear division of powers between different levels of government in the state; b) lack of 
competition between different levels of government; c) preserving the control functions of the state, 
especially regarding the distribution of finance; d) openness of power and involvement in the process of 
local governance of public associations, trade unions. 

In addition, it should be noted that the mission of trade unions as defenders of the rights and 
freedoms of citizens to participate in local self-government may be more significant and more effective and 
weightier. 

In general, the legislation of the European countries distinguishes between several types of powers 
that are transferred to the local representative bodies: compulsory and optional (voluntary), "delegated". 
The first group includes those of national importance and are executed in a mandatory manner. The optional 
powers are realized taking into account the urgent needs of the community. Delegates are so-called 
"entrusted", which involve delegating certain functions to local authorities. In its value, the last authority is 
similar to the mandatory2. 
                                                      
1 Гробова, В.П. (2015). Система місцевого самоврядування Франції: досвід для України. Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія: Право, 32(1), 108-119.; Григорьев, В.А. (2005). Эволюция 
местного самоуправления. Отечественная и зарубежная практика: монография. Киев. 
2 Вюртенбергер, Т. (2005). Історія та легітимація децентралізованої держави. Організація регіональної та 
місцевої влади: досвід держав – членів Європейського Союзу. Спеціальне доповнене видання Українсько-
європейського журналу з міжнародного та порівняльного права. Київ: вид-во ТОВ «Українська 
консалтингова група». 
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It is worth pointing out that the scope and nature of the powers conferred on local governments in 
European countries affect the general nature of the relations between the center and the regions, the stability 
of the political system. At the same time, this applies to all self-governing systems, even those developed, 
such as Anglo-Saxon, which provides broad autonomy to local authorities, is moderate in terms of control 
of the center by region. 

Summarizing the problems of local governance and reforms in the European countries, the frequent 
reforms of local government were conditioned by the need for stabilization in these countries. One of the 
problems was the "crisis of cities", urbanization has changed the ratio of urban and rural population, the tax 
system, the introduction of new administrative structures. In practice, often there was a confrontation 
between elected members of the councils and executive bodies, the bureaucracy and the local elite. This 
required reducing weak municipalities, combining them into more capable units, signing state agreements 
with local teams and various public-law institutions. The process of reforming local governance was also 
influenced by the ruling regimes, which to some extent appeared to be a destabilizing factor in the state 
machinery, violated the continuity of its development. 

Practice shows that local government is a complex mechanism, which is to an extent autonomous 
(the election of local representative bodies, the presence of their own executive committee, municipal 
property institutions, etc.), which functions under the control of the center, is largely integrated into the 
state machinery, performs a lot of functions that have a national significance, the number of which at the 
same time increases with the expansion of social functions of the modern state. 

In general, recognizing the priority direction of the development of political systems of 
decentralization of power, it should be warned against its absolutization as a possible panacea for solving 
all problems, challenges associated with the life support of the population. At certain stages of development 
of states, the centralization of power is no less important, which, besides its negative features, can provide 
the benefits of a unified government, free from local political discussions and prevent usurpation of power 
from the local "princes". In addition, centralized management helps to better coordinate the activities of 
local services, while reducing the cost of services they provide. 

Consequently, decentralization and absolute autonomy of local government are not an absolute 
blessing, since the full autonomy of local government may impede the harmonization of national efforts, 
create conditions for abuse, and the fragmentation of administrations, which may ultimately affect the 
effectiveness of governance itself. 

Centralization and decentralization ultimately recognize that they are not diametrically opposed, such 
that they mutually exclude each other as forms of a political and administrative organization. All effective 
control systems include elements of centralization, decentralization and deconcentration of power. 
However, the main problem when implementing local government reforms is not to make a choice between 
centralization and decentralization, but to find the right balance between them, adequate to the real 
conditions of a country, as well as the tasks addressed to local government and local self-government 
bodies. 

As you know, the European Charter of Local Self-Government, adopted in 1985, which proclaimed 
the implementation of European standards in local and regional self-government, played an important 
mission in reorganizing local government in Europe. The Charter consolidated the basic principles that 
local self-government must respect, considered as one of the foundations for the preservation of democracy 
and the protection of human rights in the broadest sense of the word, and which guarantees the basic rules 
and political, administrative and financial independence of local self-government bodies1. 

Our country ratified the European Charter of Local Self-Government in 1997, and therefore the study 
of the mechanism of decentralization and deconcentration in foreign countries motivates the need for 

                                                      
1 Пухтинський, М.O., Ворона, П.В., Власенко О.В та ін. (2009). Зарубіжний досвід організації роботи місцевої 
влади: монографія. Харків: Вид-во ХаРІ НАДУ.; Європейська Хартія місцевого самоврядування. Збірка 
договорів Ради Європи(2000). Київ: Парламентське видання, 197-207.; Євтушенко, О.Н. (2016). Державна 
влада і місцеве самоврядування: принципи взаємовідносин у контексті Європейської хартії місцевого 
самоврядування. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в України: колективна монографія. 
Київ: Рідна Мова, 41-59.; Науменко, Р.А., Рильська В.В. (2015).Перспективи використання європейського 
досвіду при впровадженні моделі децентралізації влади в Україні. Державне управління: удосконалення та 
розвиток, 9. <http: // www. dy.nayka.com.ua/op =1&z=902>.; Rylska, V.V. (2017). Decentralization effectin North 
land countriec experience for Ukraine. Публічне управління: збірник, 2, 181-189. 
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changes in the system of local government in Ukraine, due to a number of factors, to which the author 
counts the set of internal problems to the first group. This is primarily a failure of the current system of 
management to meet the social and collective needs of people in full, the inconsistency of existing 
administrative-territorial structures with the needs of the economic, political and social state of the state. In 
addition, the existing level of autonomy of local structures, their resource constraints, the nature of relations 
formed between the representative bodies of self-government and state bodies, administrative and financial 
care of the representatives of the state – all this until recently hampered the formation of capable territorial 
communities and, as a consequence, the latter did not provide the required quantity and quality of services 
for residents. 

The second group of factors is associated with the ineffectiveness of the political system itself, which 
failed to ensure the economic equilibrium of the administrative-territorial units and political stability. The 
political elite, having broken off at a dangerous distance from its own people, its needs and interests, 
significantly "influenced" on the standard of living and social protection of people. If the aforementioned 
one also adds corruption at each level of government, then it becomes obvious that the state as an institution 
of the political system is extremely unbalanced and cannot effectively withstand modern challenges, 
provide democratic, legal and social standards to society. 

The third group is the long-term polarization of the interests of the center and the regions, which 
for a long time required no cosmetic repainting, but a decisive reset of relations on new constitutional, 
political, economic and administrative grounds. Ukrainian practice shows that the center used a variety 
of control tools to influence the lives of the population of the territorial communities. Mostly controlled 
are financial and personnel issues; therefore, the problem of the division of power lies not only in the 
elimination of contradictions, inconsistencies between the center and the regions, but also in the 
formation of an efficiently functioning model capable of ensuring the territorial integrity and stability 
of the state. 

By the fourth group of factors, the author counts the current state of the economy and the activation 
of civil society institutions, which objectively requires more adequate action from territorial entities. It is 
known that the capacity of local authorities directly depends on the ability of structures, their interaction 
with other actors, the scope of competence they possess, and the available financial support. 

And in the end, the fifth group is external factors. Cooperation with the world community in order to 
find constructive political and military mechanisms for resolving the conflict in the East of Ukraine, the 
return of the annexed Crimea is a priority aspect of our country’s foreign policy, which, in its turn, requires 
effective management in all spheres and at all levels. 

Conclusion. In view of the above, it should be noted that Ukraine is experiencing difficult times in 
its independent history. The initiated reform on the principles of decentralization of public authority 
generally contributes to the improvement of the institutional structure of the country, territorial teams 
received much more autonomy and authority than they had had. Ultimately, the legal framework that 
balances the interests of communities within the district, the oblast, sets the foundation for active living of 
residents within their territorial communities, transforms the consciousness, mentality of ordinary 
Ukrainians, harmonizes the relations of power and society, center and regions. At the same time, the 
initiated reforms, as evidenced by the European experience, should be accompanied by greater openness, 
transparency, quality of those positive changes taking place at each level of government, and not by the 
quantitative indicators of the enlarged administrative-territorial units. 

It is worth remembering that the changes that take place do not exclude miscalculations, and 
therefore they need to be promptly identified and solved. In our opinion, newly formed congregations 
have the opportunity to develop a mutually beneficial inter-community partnership, and regions to 
expand it at the interregional level in order to form competitive areas, develop inter-budgetary relations 
and constructively dialogue with business representatives, entrepreneurs, all interested entities operating 
within corresponding administrative-territorial unit. In addition, the difference in financial resources 
owned by the local government of Europe and our country makes unacceptable local arbitrariness or 
mechanical copying of foreign samples. It is expedient to avoid exaggeration, to form an optimal tax 
system that would ensure the self-sufficiency of self-governing structures. Thus, services to the 
population should be provided not at all, but taking into account the needs of each inhabitant of a 
territorial community. In the context of this, if for example to take the medical sphere, then the services 
in it should be provided not from the general statistics of the inhabitants of a certain territory, but on the 
basis of their actual state of health. 
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In order to protect the rights of citizens to participate in local self-government, it is advisable to 
establish a local ombudsman institution that operates effectively in European countries, helping residents to 
jointly identify community issues. 

The initiated decentralization of power should lead to a new level of development of the state, to 
withstand internal and external challenges. But whether it combines Ukrainian society is a matter of time. 
In our opinion, everything will depend on the political will of the center, the elite, which not only must be 
able to declare ideas for improving the territorial organization of power, but also to bring them to a logical 
conclusion and which, after all, will realize that European values and standards are a prosperous life of 
every Ukrainian, not of separate layers of it. 

Despite all the troubles experienced by Ukrainian society, it still has the hope that the elite will not 
forget the mistakes of past reforms, and that the current ones, implemented on the basis of decentralization, 
will take place through more effective political and legal mechanisms based on subsidiarity, 
deconcentration taking into account Ukrainian realities, and European experience will become a pivotal 
guide on this path. 
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USE OF THE CZECH EXPERIENCE IN THE PROCESS  
OF DECENTRALIZATION IN UKRAINE 

The article examines the use of Czech experience in the process of decentralization in Ukraine. 
Based on a well‐grounded and comprehensive analysis of decentralization processes undertaken 
by the Czech Republic in recent times, several key aspects of such processes that can be applied 
in  Ukraine  are  outlined  (complex  improvement  of  the  administrative‐territorial  division;  the 
transfer of the full power of local authorities to territorial communities avoiding the interference 
of  state  power  in  their  affairs  through  the  activities  of  local  government  bodies;  base 
decentralization reform on the norms of the Constitution; increasing the role of local budgets in 
the budget system by transferring more  financial  resources  to  it). This general characteristic  is 
given  and  the  features  of  each  of  these  aspects  are  identified  in  terms  of  opportunities  and 
prospects for their application in the process of decentralization in Ukraine, as well as author’s 
analysis of the prospects for such application. 
Keywords: decentralization, Czech Republic, administrative‐territorial unit, budget, 
intergovernmental fiscal relations, local self‐government, united territorial communities. 

Постановка проблеми. Наявність економічно самодостатніх та сталих територіальних громад 
є запорукою стабільності та розвитку держави, які в значній мірі викликані недостатністю 
повноважень органів місцевого самоврядування та складною економічною ситуацією. З огляду на це 
особливої важливості набувають питання проведення децентралізації, яка має надати 
територіальним громадам, як додаткові повноваження так і фінансові ресурси, що формуються 
за рахунок функціонування економіки таких громад. Для ефективнішого впровадження, потрібно 
враховувати досвід держав, які вже успішно запровадили децентралізацію та мали перед її початком 
подібну до української ситуацію з місцевим самоврядуванням та певною мірою аналогічні проблеми 
з реалізацією децентралізаційних процесів. Однією з таких країн є Чехія, яка маючи доволі 
розгалужену ситому місцевого самоврядування з недостатньою фінансовою основою, змогла 
успішно провести децентралізацію та забезпечити фінансову і організаційну самостійність 
територіальних громад. 

Отже, виникає необхідність у аналізі досвіду Чехії з питань децентралізації на предмет 
можливості його запровадження в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних науковців, які досліджували 
питання децентралізації можна виділити В.Г. Бодрова, Т.О. Бутурлакіну, О.І. Васильєву, 
Г.В. Возняк, О.П. Кириленко, А.П. Лелеченко, З.М. Лободіну, Г.С. Лопушняк, М.В. Ливдар, 
В.С. Куйбіду, І.О. Луніну, С.А. Романюк, А.Ф. Ткачук, Г.Я. Шахова тощо. До зарубіжних науковців, 
які цікавились даною проблематикою належать Ш. Бланкарт, Г. Бивалєц, М.Дж. Б’юкенен, 
Р.А. Масгрейв, Я. Кулявік та цілий ряд інших. 

Питань досвіду децентралізації Чехії у різних сферах правових відносин торкалися 
М.А. Боголіб, І.І. Бодрова, О.М. Бориславська, В.І. Гладій, І.О. Дегтярьова, О.О. Новікова, 
І.Б. Заверуха, А.М. Школик та ін. 

Водночас, саме питання використання досвіду Чеської Республіки для проведення 
децентралізації в Україні не було предметом окремого наукового дослідження, а його лише 
фрагментарно розглядали окремі науковці. І саме тому дане питання потребує подальшого 
наукового дослідження для з’ясування основних досягнень Чехії у питаннях децентралізації та 
визначення можливостей його використання в Україні. 
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Мета статті – проаналізувати досвід Чехії у питаннях децентралізації та визначити 
можливості його використання в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Децентралізація в Україні має своєю правовою основою норми 
Конституції України1, якою закріплено гарантії місцевого самоврядування (територіальних громад) 
на самостійне вирішення питань місцевого значення, незалежно від центральної державної влади, 
шляхом законодавчого закріплення повноважень за органами територіальних громад та надання їм 
необхідних матеріальних і фінансових ресурсів для їх здійснення. Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»2, деталізує дані повноваження визначаючи питання, які віднесені 
до повноважень місцевого самоврядування та закріплюючи їх матеріальну і фінансову основу. 
Таким чином, створюючи підґрунтя для проведення децентралізації на законодавчому рівні. 

Законодавчою основою для децентралізації є Закон України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», згідно ст. 4 якого основними умовами добровільного об’єднання 
територіальних громад є наступні: 

1) у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, 
яка має свій представницький орган місцевого самоврядування; 

2) територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної 
територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, 
що об’єдналися; 

3) об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах території Автономної 
Республіки Крим, однієї області; 

4) при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруться 
до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-
економічний розвиток об’єднаної територіальної громади; 

5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, 
не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання. 

6) адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений 
пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований 
найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади. 

7) добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених 
пунктів як сільської чи міської місцевості. А найменування об’єднаної територіальної громади, як 
правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її 
адміністративним центром3. 

Подібні принципи створення об’єднаних територіальних громад у процесі децентралізації 
закладені і в переважній більшості європейських країн, які її здійснили вже тривалий час тому. Слід 
погодитися із І.Д. Сліденко, що одним із принципових моментів у вивченні досвіду децентралізації 
публічної влади західних демократій є виділення держав, необхідних для порівняння. З цієї точки 
зору, на його погляд, необхідно враховувати такі фактори як: подібність завдань та викликів, які 
пов’язані з децентралізацією, подібність історичного розвитку, географічні фактори, чисельність 
населення, спільність правової сім’ї тощо. Він вважає, що найбільш повно такого роду критеріям 
відповідає Франція. До певної міри даним критеріям відповідають Польща, Чехія та Словаччина як 
держави, що суміщають демократичну трансформацію з намаганнями децентралізувати публічну 
владу4. Зважаючи на те, що об’єктом дослідження даної статті виступає Чехія то варто акцентувати 
увагу на тому, що досвід цієї країни є вкрай важливим для України, з огляду на те, що процеси 
демократизації та децентралізації у ній розвивалися практично паралельно і перебували 
у нерозривному зв’язку. Так на цей період приходиться ліквідація національних крайових комітетів 

                                                      
1 Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>. 
2 Закон про місцеве самоврядування 1997 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80>. 
3 Закон про добровільне об’єднання територіальних громад 2015 (Верховна Рада України). Офіційний веб-
сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19>. 
4 Сліденко, І.Д. (2015). Децентралізація: міжнародний досвід (нормативний аспект). Децентралізація 
в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 
219-227. 
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у 1990 році і перехід до самоврядної моделі. Потім після перерви у 1997 році було прийнято 
Конституційний закон, яким встановлювались «вищі територіальні самоврядні одиниці», 
визначалися кількісний склад, розташування та способи зміни адміністративних меж1. 

В подальшому положення даного Конституційного закону знайшли своє продовження 
у Законі «Про краї (крайове управління)» 2000 року, нормами якого було закріплено визначення 
краю, як «територіальної спільності громадян, якій належить право на самоврядування». Також 
у даному Законі були визначені організаційні, функціональні та структурні основи місцевого 
управління в контексті децентралізації2. А це дало поштовх до практичної реалізації децентралізації, 
в ході якої виявився ряд суттєвих проблем, вирішення яких було здійснено шляхом прийняття 
законодавчого акту про внесення змін і доповнень до вищевказаного Закону3. На завершальному 
етапі децентралізаційних перетворень у 2001 році було прийнято Конституційний закон, яким 
зокрема було внесено зміни до назв країв, з огляду на проведені децентралізаційні перетворення, та 
удосконалено цілий ряд законодавчих норм з питань децентралізації4. Також було внесено значні 
зміни до виборчого законодавства щодо виборчого процесу, який організовується у місцевих 
громадах5. 

Паралельно з процесом децентралізації і у не розривному зв’язку з ним у Чехії проводилася і 
реформа округів, основою якої було законодавче регулювання діяльності окружних управлінь з 
метою узгодження її з системою державної влади загалом та інтересами країв (територіальних 
громад), які пройшли процес децентралізації6. Крім цього у 2000 році розпочалась і муніципальна 
реформа, основою для якої стало прийняття законодавства про регулювання діяльності 
муніципалітетів, який визначався як «основна самоврядна територіальна спільнота громадян»7. 

Таким чином в основі Чеської реформи децентралізації лежав саме удосконалений 
адміністративно-територіальний поділ, який переслідував кілька ключових цілей: 1) створення 
досконалої та самодостатньої системи управління місцевого самоврядування (країв, 
муніципалітетів); 2) забезпечення їх економічної самодостатності на основі об’єднання громад; 
3) узгодження системи органів державної влади із системою місцевого самоврядування для 
створення порядку взаємодії та уникнення конфліктних ситуацій. Український підхід у даному 
питанні є певною мірою аналогічним, проте він не носить такого комплексного характеру та 
не враховує значну кількість аспектів децентралізаційних процесів, що безперечно потребує 
використання досвіду європейських країн, зокрема і Чеської Республіки, у цих питаннях. 

Як зазначає з цього приводу В.І. Гладій: «Всі політичні реформи Чехія підпорядкувала 
єдиній меті консолідувати демократію як політичний режим. Власне й реформа місцевого 
самоврядування як неодмінний демократичний атрибут ґрунтувалася на принципах громадянської 
демократії»8. Конституція Чеської Республіки, прийнята у 1993 році, розмежувала повноваження 
центральної та місцевої влади. Так, Глава Конституції Чеської Республіки «Про основні права та 

                                                      
1 Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady 
1997 č. 1/1993 Sb. <http://www.usoud.cz/dalsi-ustavni-
zakony/?t_ttnews%5Btt_news%5D=379&cHash=5cbe0056f7375fe333f07a418dbbcf88>. 
2 Zákon o krajích (krajské zřízení) 2000. <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00129&cd=76&typ=r>. 
3 Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 2001, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb (České 
národní rady)., Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů č. 129/2000 Sb. (České národní rady), 
Zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů č. 131/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb.č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 2000, č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Zákon 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2000, č. 101/2000 Sb. 
4 Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 
a o změně ústavního zákona 2001 (České národní rady) č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
5 Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 2000 (České národní rady). 
<http://www.nssoud.cz/zakony/130_2000.pdf>. 
6 Zákon o okresních úřadech 2000 (České národní rady). <http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-
dne-16-kvetna-2000-o-okresnich-uradech-1245.html>. 
7 Zákon o obcích (obecní zřízení) 2000 (České národní rady). <http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-
ze-dne-12-dubna-2000-o-obcich-obecni-zrizeni-1199.html>. 
8 Гладій, В.І. (2015). Реформування системи місцевого самоврядування: досвід Вишеградської групи. Грані. 
Політологія, 12/1(128), 60. 
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свободи» містить непрямі вказівки на наявність інституту народного голосування на місцевому 
рівні1. А Глава VII повністю присвячена місцевому самоврядуванню. У ст. 99 зазначено, що 
Чеська Республіка поділяється на громади, які є основними територіальними самоврядними 
одиницями. Одиницями більш високого порядку визначено краї (області). Територіальні 
самоврядні одиниці є територіальними об’єднаннями громадян, які мають право 
на самоуправління. Громада ж завжди є складовою частиною самоврядних одиниць більш 
високого рівня (ст. 100)2. Громади та краї самостійно здійснюють управління своїми 
представницькими органами, які володіють правом власності і можуть здійснювати господарчу 
діяльність, спираючись на власний бюджет(ст. 101)3. 

Отже, базою для децентралізаційної реформи у Чехії було обрано саме норми Конституції, 
якою закріплено новий адміністративно-територіальний устрій та надано відповідні повноваження 
громадам. Такий підхід має багато переваг, адже перш за все дозволяє забезпечити сталість норм 
(внесення змін до Конституції складний та тривалий процес, на відміну від звичайної 
законодавчої бази), також закріплення певної конституційної моделі дає змогу на її основі 
розробляти та запроваджувати законодавче регулювання реалізуючи таким чином норми 
Конституції. Цей досвід безперечно має бути запозичений Україною та стати оновою для реформи 
децентралізації. 

Відповідно до Закону Чеської Республіки «Про муніципалітети (муніципальні управління)» 
муніципальне управління на рівні громад наділено наступними повноваженнями: 

1) у галузі самостійних повноважень муніципалітету: 
– виконання завдань, покладених на нього муніципальним представництвом або радою 

громади; 
– сприяння комітетам і комісіям у їх діяльності; 
2) у галузі делегованих повноважень: 
– виконання функцій державного управління, за винятком питань, що належать 

до повноважень муніципального представництва, муніципальної ради та інших органів 
муніципалітету; 

– вирішення питань про надання інформації державним органам у випадках, передбачених 
законом4. 

У свою чергу Закон «Про краї (крайове управління)» закріплює: 
1) до самостійних повноважень крайового представництва відносяться: 
– питання щодо подання законопроектів до Палати депутатів; 
– звернення до Конституційного суду з поданням про скасування правових актів у разі їх 

невідповідності закону; 
– видання загальнообов’язкових постанов; 
– координація розвитку відповідної території, схвалення програми розвитку території краю 

відповідно до визначених законів, забезпечення її реалізації та здійснення контролю за її 
виконанням; 

– схвалення документації з питань територіального планування краю та її обнародування; 
– обрання представників краю до регіональних рад співдружності регіонів; 
– затвердження бюджету і остаточного обліку краю; обрання і звільнення голови краю, його 

заступників та інших членів ради5. 
Таким чином, не лише закріплено чіткий розподіл повноважень, а й краї (області) наділені 

додатковими правами (в Чехії законодавчо надано змогу реалізовувати покладені на них обов’язки). 
Правильне територіальне планування краю (області) значно посилює місце і роль таких країв 
(областей) у системі адміністративно-територіального устрою Чехії. 

                                                      
1 Ustava esk republiky 1992 (České národní rady). <http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html>. 
2 Ustava esk republiky 1992 (České národní rady). <http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html>. 
3 Гладій, В.І. (2015). Реформування системи місцевого самоврядування: досвід Вишеградської групи. Грані. 
Політологія, 12/1(128), 60-61. 
4 Zаkon o Obc ch (obecn z zen) 2000 (České národní rady). <www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-sb-zakon-o-
obcich-(obecni-zrizeni).html>. 
5 Zákon o krajích (krajské zřízení) 2000 (České národní rady). 
<http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00129&cd=76&typ=r>. 
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Варто також звернути увагу на те, що у Чехії відсутні аналоги місцевих державних 
адміністрацій, які в Україні діють згідно з Законом України «Про місцеві державні адміністрації»1. 
Тобто, відсутнє представництво державної влади у територіальних громад, а всі питання пов’язані з 
управління території здійснюють органи місцевого самоврядування з використанням власних та 
делегованих повноважень. 

Такий підхід доцільно застосувати і в Україні, передавши всю повноту влади на місцях 
територіальним громадам, уникаючи втручання державної влади у їх справи через діяльність 
місцевих державних адміністрацій. 

Не можна оминути увагою і питання децентралізації у бюджетній сфері Чехії, результатом 
якої є те, що місцеві громади самостійно розпоряджаються фінансовими ресурсами, як власними, 
так і тими що надаються їм в рамках виконання повноважень держави, формуючи місцеві бюджети 
які практично не залежать від державного бюджету Чехії. На даний час присутня тенденція по 
збільшенню рівня самостійності місцевих бюджетів, частина власних коштів у яких подекуди 
досягають 73%, результатом чого стало зменшення потреби у трансфертах з державного бюджету 
до місцевих бюджетів, частка яких не перевищує 50%. Станом на 2013 рік частка доходів місцевих 
бюджетів ВВП Чехії складала 4,7 %, а в Україні – 7,2%2. Це вказує на значний потенціал збільшення 
доходів місцевих бюджетів за рахунок їх власних ресурсів. 

Звіт Рахункової палати Верховної Ради України «Про результати аналізу формування та 
використання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам 
у 2016-2017 роках» свідчить, що збільшення дохідної бази місцевих бюджетів досягнуто лише 
частково, що перш за все зумовлено незначними обсягами фінансових ресурсів отриманих 
із фіскальних джерел. Крім цього має місце деформація розподілу міжбюджетних трансфертів 
на користь державного бюджету3. Дана проблема окреслена і у Концепції реформи місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, де серед проблем місцевого 
самоврядування зазначається низька фінансова спроможність цілої низки бюджетів місцевого 
самоврядування, що тягне за собою потребу у виділенні дотацій для них за рахунок коштів 
державного бюджету4. 

Такий стан справ вказує на необхідність зміни підходів до політики децентралізації 
у фінансовій сфері з огляду на досвід Чехії. Відповідно до статті 9 Бюджетного кодексу України 
до доходів місцевих бюджетів належать податкові надходження, неподаткові надходження, доходи 
від операцій з капіталом та трансферти5. При цьому основну частину доходів складають саме 
податкові платежі, які представлені як в Чехії, так і в Україні загальнодержавними та місцевими 
податками і зборами. 

Необхідно наголосити, що частка загальнодержавних податкових платежів незрівнянно велика 
у порівнянні з місцевими податками і зборами. Хоча значна частина загальнодержавних податків 
збирається саме на території відповідних територіальних громад. З цього приводу О.М. Підхомний 
та О.Ю. Журба, зазначають: «…практика застосування місцевих податків в Україні показала, що 
вони не мають суттєвого значення при формуванні місцевих бюджетів. У зв’язку з цим значна 
кількість місцевих органів влади навіть не використовують в повній мірі свої повноваження щодо 
введення таких податків і зборів»6. Тобто, основні джерела доходів в Україні складають саме 
                                                      
1 Закон про місцеві державні адміністрації 1999 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної 
Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14>. 
2 Кулай, А.В. (2014). Шляхи усунення асиметрій місцевих бюджетів України: європейський досвід. 
Економічний вісник Донбасу, 3(37), 84. 
3 Звіт про результати аналізу формування та використання міжбюджетних трансфертів з Державного 
бюджету України місцевим бюджетам у 2016-2017 роках 2018 (Рахункова палата Верховної Ради України) 
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. <http://www.ac-
rada.gov.ua/doccatalog/document/16756589/Zvit_11->. 
4 Розпорядження про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні 2014 (Кабінет Міністрів України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р>. 
5 Бюджетний кодекс України 2010 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17>. 
6 Підхомний, О.М., Журба, О.Ю. (2017). Проблеми забезпечення та шляхи збільшення доходів місцевих 
бюджетів. Молодий вчений, 10(50), 999. 
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загальнодержавні податкові платежі, в той час як база місцевих податків не дозволяє їм в значній 
мірі наповнювати місцеві бюджети. Порівнюючи вказане з показниками провідних Європейських 
країн чітко проявляється значна відмінність. Так, у даних країнах податкові надходження 
становлять близько 70%, у Швеції та Данії – понад 80%. Місцеві податки утворюють близько 60% 
прибуткової бази місцевих органів влади в Німеччині, 48% – у Швейцарії, 38% – в Італії, 45% – 
в Австралії, 44% – в Норвегії. В Україні частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих 
бюджетів є значно менша і становить 5–7%1. Для порівняння частка таких надходжень у Чехії 
становить близько 50%. 

У Чехії загальні прибутки муніципалітетів поділяють на: 1) податкові прибутки (майже 50%); 
2) неподаткові прибутки (результати самостійної господарської діяльності – оренди, комунальних 
послуг тощо); 3) прибутки з капіталу (продаж майна або його частки); 4) субсидії та гранти. 
А крайові (обласні) бюджети формуються аналогічно, переважно з податкових та неподаткових 
прибутків, грантів, субсидій та позик2. 

З огляду на вказане, досвід Чехії щодо збільшення власних надходжень до місцевих бюджетів 
має бути запроваджений в Україні. Водночас, він має базуватися в першу чергу на збільшенні 
податкової бази до якої є два основних підходи: 1) закріплення за органами місцевого 
самоврядування права вводити місцеві податкові платежі для наповнення місцевих бюджетів; 
2) перерозподіл загальнодержавних податкових платежів на користь місцевих бюджетів. 

З приводу першого підходу слід вказати на складність та непередбачуваність наслідків його 
застосування, адже дозвіл на законодавчому рівні органам місцевого самоврядування самим 
вводити податкові платежі може призвести до значних перекосів у системі оподаткування, 
суперництва різних територій за найбільш сприятливі умови оподаткування, і як наслідок значних 
фінансових втрат, як з боку територіальних громад, так і держави. 

Стосовно другого підходу, то він видається найбільш прийнятним, адже дозволяє збільшити 
фінансову базу місцевих бюджетів. В той же час, варто звернути увагу і на його недоліки. З цього 
приводу М.В. Гончаренко вказує: «законодавче закріплення розширеного переліку власних 
доходних джерел місцевих бюджетів, виділення значних обсягів бюджетних коштів у вигляді 
міжбюджетних трансфертів та коштів Державного фонду регіонального розвитку, а також 
розширення можливостей щодо залучення додаткових фінансових ресурсів не є достатніми умовами 
розвитку громад та не означають автоматичного підвищення якості публічних послуг на місцях»3. 
Дійсно, органи територіальних громад мають не лише отримувати, а і ефективно використовувати 
наявні у них фінансові ресурси. І у цьому зв’язку корисним буде підхід який полягає в тому, що 
фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування має бути покладено переважно на них 
самих, лише з певною підтримкою за рахунок центрального бюджету. У цьому випадку 
у територіальних громад з’явиться стимул розвивати свої території для отримання більшого обсягу 
ресурсів для їх функціонування, як це, зокрема, здійснюється в Чехії. 

Висновки. Отже, узагальнюючи все вищезазначене, можна дійти висновку, що досвід Чехії 
в питаннях децентралізації з огляду на подібність правових систем та територіальні і інші фактори 
може бути використаний у ході децентралізації в Україні. 

Основними аспектами які можуть бути використані у процесах децентралізації в Україні є 
наступні: 

– комплексне удосконалення адміністративно-територіального поділ, який включає кілька 
ключових цілей: 1) створення досконалої та самодостатньої системи управління місцевого 
самоврядування; 2) забезпечення їх економічної самодостатності на основі об’єднання громад; 
3) узгодження системи органів державної влади із системою місцевого самоврядування для 
створення порядку взаємодії та уникнення конфліктних ситуацій; 

– передача всієї повноти влади на місцях територіальних громадам уникаючи втручання 
                                                      
1 Хорст, Риссе. Політика у сфері оподаткування і регулювання доходів: зрівнювання федеральних та 
регіональних інтересів. Система і досвід Німеччини. Фонд «Україна – США». Програма сприяння 
парламентові України. <http://pdp.org.ua>. 
2 Гладій, В.І. (2015). Реформування системи місцевого самоврядування: досвід Вишеградської групи. Грані. 
Політологія, 12/1(128), 61. 
3 Гончаренко, М.В. (2017). Механізми формування фінансових ресурсів територіальних громад в умовах 
децентралізації. Актуальні проблеми державного управління, 2(52), 6. 
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державної влади у їх справи через діяльність органів місцевої державної влади ( в Україні – 
Місцевих держаних адміністрацій). 

– базування децентралізаційної реформи на нормах Конституції, якою закріплюється новий 
адміністративно-територіальний устрій та надаються відповідні повноваження громада; 

– збільшення ролі місцевих бюджетів у бюджетній системі за рахунок передач їй більшого 
обсягу фінансових ресурсів, шляхом перерозподілу у першу чергу податкових надходжень від 
загальнодержавних податкових платежів на користь місцевих бюджетів, з одночасним 
застосуванням підходу за принципом «самофінансування», що буде спонукати місцеве 
самоврядування до ефективного використання наявних фінансових ресурсів. 

Перспективою подальших досліджень є розробка законодавчих механізмів реалізації 
окреслених складових децентралізаційного досвіду Чехії у правове поле України. 
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PLURALIZATION OF SLOVAKIA’S PARTY POLITICAL  
SPACE IN THE CONTEXT OF DEMOCRATIC 
TRANSFORMATION (1990-1992) 

The development of a multiparty system in Slovakia in terms of post‐communist transformation in 
1990‐1992  was  analyzed.  Party  development  in  this  period  was  characterized  by  dynamism, 
instability,  high  level  of  ideological  differentiation,  ideological  polarization,  and  political  conflict. 
Despite the dynamism of party political processes, during this period there were subjects who in the 
1990s  occupied  the  dominant  positions  of  power  and  determined  the  configuration  of  the  party 
system. Format of party representation as a result of the parliamentary elections of 1990 and 1992 
was analyzed. The main conflict lines in the Slovak society which influenced on the structuring of the 
party political space (in particular, the attitude towards the communist regime, neoliberal economic 
reforms, the preservation of the federal state, national identity) were identified. 
Keywords: Czechoslovakia, Slovakia, political parties, multiparty, democratic transition. 

Стрімкий крах комуністичного режиму в Чехословаччині внаслідок революційних подій 
1989 р. зумовив нагальну потребу розбудови інститутів представницької демократії, серед яких 
чільне місце належить політичним партіям. Словацькі партії та партійна еліта відіграли ключову 
роль у складних процесах демократичної, економічної, національно-політичної трансформації, 
формуючи порядок денний державного розвитку, стимулюючи чи гальмуючи перетворення. 
Політичні підвалини словацького переходу до демократії з усіма його труднощами й успіхами 
закладалися саме в період т.зв. «федерального» етапу (1989-1992 рр.). Попри те, що демократичний 
транзит у цей період здійснювався в рамках єдиної держави, партійно-політичний простір обох 
складових федерації не був інтегрований. Словацька партійна система відрізнялася від чеської 
домінуючими конфліктними лініями, співвідношенням суб’єктів, їх ідеологічною спрямованістю та 
ставленням до перетворень. 

В рамках даної статті аналізуються особливості еволюції партійно-політичного простору 
Словаччини в умовах демократичної трансформації в 1990-1992 рр. 

Новий склад органів державної влади Словаччини формувався в контексті революційних 
подій, в процесі переговорів, реорганізації, перегрупувань і кооптації, тому поряд з громадськими 
активістами, включав і багато представників комуністичної партноменклатури. Відтак 
першочерговим для легітимізації нового некомуністичного режиму та подальшого демократичного 
реформування було проведення установчих парламентських виборів. У 1990 р. діяльність органів 
влади федерального та республіканського рівнів була направлена на відновлення базових 
демократичних механізмів, інституційних гарантій політичного плюралізму. Впродовж січня-
березня 1990 р. було закладено нормативні основи діяльності політичних організацій і проведення 
демократичних виборів, зокрема ухвалено закони про партії, об’єднання громадян та парламентські 
вибори. Закон про вибори до Словацької національної ради (СНР) запровадив пропорційну виборчу 
систему з 3%-вим прохідним бар’єром та елементами преференційного голосування1. 
                                                      
1 Zakon Slovenskej narodnej rady zo 16. marca 1990 o volbach do Slovenskej narodnej rady. Zbierka zakonov, 1990, 80. 
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Політичними наслідками перших демократизаційних кроків була плюралізація партійно-
політичного простору, пов’язана з припиненням існування Національного фронту (в лютому 
1990 р.), виникненням нових партій, рухів та їх відкритою конкуренцією. Попри те, що 
в комуністичній Чехословаччині була своєрідна партійна система гегемоністського типу (за 
типологією Дж. Сарторі), словацьке суспільство вибудовувало свою партійну демократію, по-суті, 
«з нуля». Це завдання було ускладнене рядом чинників і обставин: по-перше, краху комуністичного 
режиму в Чехословаччині не передувала його лібералізація; по-друге, Словаччині бракувало 
досвідченої політичної еліти, якщо не брати до уваги стару комуністичну партноменклатуру; по-
третє, порівняно з чехами у словаків був значно слабший історичний досвід розбудови 
демократичних інститутів і традиційно слабша вмотивованість до активної політичної участі; по-
четверте, в словацькому суспільстві історично сформувалося неоднозначне ставлення до політичних 
партій. Тим не менш, на хвилі революційної ейфорії громадськість включилася в розбудову 
плюралістичної демократії, засновуючи десятки політичних партій, рухів і об’єднань. 

Беручи за основу критерій політичного генезису, Л. Копечек виокремлює чотири основні 
групи словацьких партійних формувань на поч. 1990-х рр.1 

Перший тип (т.зв. «партія-форум») репрезентувала «Громадськість проти насилля» (ГПН) – 
ідеологічно широкий, соціально гетерогенний і організаційно нестійкий політичний рух, який був 
головною рушійною силою революційних змін у листопаді-грудні 1989 р. 

Друга група була представлена т.зв. «оновленими історичними формуваннями», напр. 
Словацька національна партія (СНП), Демократична партія (ДП). Партії намагалися черпати 
легітимність і електоральний потенціал, акцентуючи на спадкоємності з відомими історичними 
попередниками, однак лінія спадкоємності була досить умовною. 

Третю групу утворили нові партії без політичного минулого: Партія зелених (ПЗ), 
Християнсько-демократичний рух (ХДР) та три репрезентанти угорської національної меншини – 
Угорський християнсько-демократичний рух (УХДР), партія «Співіснування» та Угорська 
незалежна ініціатива (УНІ). 

Четверта група партій – т.зв. «екс-комуністи», репрезентовані реформованою Комуністичною 
партією Словаччини (КПС) та похідною від нею Партією демократичної лівиці (ПДЛ), яка змінила 
профіль на соціал-демократичний. 

Партійно-політичний розвиток до парламентських виборів 1990 р. у словацькій частині 
федерації відзначився рядом особливостей. З огляду на численність нестійких партійних формувань 
різного ідеологічного спрямування, словацьку партійну систему в цей період можна визначити як 
атомізовану (згідно типології Дж. Сарторі). З партологічного погляду ототожнення конгломерату 
партій з поняттям «партійна система» є не зовсім коректним, оскільки словацьким партіям 
бракувало дієвого механізму взаємодії між собою та з державною владою, нестабільними були 
партійні структури та їх зв’язки з громадянами. Але поступово відбулася кристалізація тих 
суб’єктів, які згодом брали участь у функціонуванні державно-владної системи. 

Основною проблемною лінією, яка визначала зміст партійної конкуренції в контексті виборів 
1990 р., було ставлення до комуністичного режиму. При чому суб’єктне профілювання 
антикомуністичного табору відбувалося в кількох ідеологічних напрямах – консервативно-
релігійному (ХДР), національно-етнічному (СНП і партії угорської нацменшини), екологічному 
(Партія зелених) та ідейно-гетерогенному антикомунізмі (ГПН). КПС як складова Комуністичної 
партії Чехословаччини (КПЧ) перебувала в кризовому організаційному та ідейно-політичному стані, 
але при цьому зберігала певний конкурентний потенціал. 

На відміну від Чехії парламентські вибори 1990 р. в Словаччині були не тільки плебісцитом 
щодо ставлення до попереднього режиму, але й зіткненням двох сильних (некомуністичних) 
політичних суб’єктів. Основна конкуренція в тогочасній Словаччині відбувалася між 
широкоспектральним рухом ГПН і соціально-консервативним ХДР, тоді як в Чехії Громадянський 
форум (ГФ) не мав потужних конкурентів. ХДР мав сильні традиції дисидентського супротиву 
тоталітаризму і користувався значною підтримкою католицької консервативної частини суспільства 
та навіть лідирував у соціологічних опитуваннях напередодні виборів 1990 р. Очолював партію 
колишній дисидент Я. Чарногурський, який з грудня 1989 р. займав також керівні посади 
в федеральному уряді. 
                                                      
1 Kopecek, L. (2006). Demokracie, diktatury a politicke stranictví na Slovensku. Brno: CDK, 161-163. 
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На противагу соціально-консервативному спрямуванню ХДР, неясний ідеологічний профіль 
ГПН зумовив те, що в об’єднання були включені, поряд з ліберальними інтелектуалами, критиками 
комуністичного режиму й представники реформованих комуністів. На поч. 1990 р. фіксувалася 
невисока підтримка та популярність «засновницьких» еліт ГПН, суспільний рейтинг яких 
поступався відомим особистостям з комуністичним минулим (О. Дубчек, М. Чіч, М. Чалфа) 1. Тому 
включення екс-комуністів до виборчого списку ГПН підвищило суспільний рейтинг руху і принесло 
свої електоральні дивіденди. 

Інший тактичний крок, який зробило керівництво ГПН у боротьбі за виборця, – це ухвалення 
виборчої програми комплексного характеру. Подібно до списку кандидатів, програмні позиції ГПН 
були своєрідним «коктейлем обіцянок» для різних соціальних категорій. Програма «Шанс для 
Словаччини»2 мала ліберально-демократичну спрямованість з цілями впровадження ринкової 
економіки, демонополізації, приватизації тощо, але водночас проголошувала пріоритетне значення 
соціального захисту для забезпечення якості життя. Таке програмне проектування було спрямоване 
на максимізацію електоральних дивідендів, але після виборів 1990 р., коли федеральний центр почав 
просувати структурні ринкові реформи, саме соціально-економічна сфера стала одним із чинників 
чвар всередині ГПН. Ліберальне крило ГПН на чолі з Ф. Галом виступало за підтримку федеральної 
моделі радикальних економічних реформ, тоді як ліво- та національноорієнтована еліта на чолі з 
В. Мечіаром схилялася до особливого словацького шляху трансформації, який повинен бути більш 
м’яким, з дотриманням визначених соціальних гарантій. 

Вибори до національних і федерального парламентів були проведені 8-9 червня 1990 р. 
Партійна конкуренція була відкритою, плюралістичною, що відобразилося на кількості учасників 
(16) і партійному представництві в парламенті. Відносно низький виборчий бар’єр на рівні 3% 
голосів подолало 7 суб’єктів, а фактично 9 партій, оскільки ГПН мав спільний кандидатський 
список з УНІ, а УХДР – з партією «Співіснування» (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Результати виборів до Словацької національної ради в 1990 р.3 

 Партія 
Частка голосів виборців  

(у %) 
Кількість 
мандатів 

1. ГПН 29,35 48 
2. ХДР 19,21 31 
3. СНП 13,94 22 
4. КПС (КПЧ) 13,35 22 
5. «Співіснування» – УХДР 8,66 14 
6. ДП 4,4 7 
7. ПЗ 3,49 6 

 
Розподіл місць у національному парламенті дозволив ГПН отримати майже третину 

депутатських мандатів (48 з 150). ГПН здобула найбільшу кількість мандатів серед словацької 
репрезентації і на виборах до обох палат федерального парламенту, але загалом ГПН отримала 
в Словаччині значно меншу електоральну підтримку, ніж ГФ в Чехії. Перемогу ГПН не варто 
звужувати до підтримки її програмних позицій, скоріше електоральний результат партії відобразив 
популярність особистостей у виборчому списку. Присутність у списку ідеологічно неоднорідних 
кандидатів (дисидентів, екс-комуністів, громадських активістів), з одного боку, сприяло перемозі 
ГПН, з іншого – не гарантувало їх подальшого конструктивізму та професіоналізму, а пізніше стало 
й однією з причин краху політичної сили. 

Другими за кількістю мандатів були християнські демократи на чолі з Я. Чарногурським. ХДР 
отримав 19,2% голосів (31 мандат), значно менше ніж розраховував, але достатньо, щоб взяти 

                                                      
1 Kopecek, L. (2006). Demokracie, diktatury a politicke stranictví na Slovensku. Brno: CDK, 156. 
2 Sanca pre Slovensko: Program hnutia Verejnost proti nasiliu 1990. Bratislava: Smena. 
3 Parlamentne volby. Statisticky urad Slovenskej republiky. <http://portal.statistics.sk/>. (2019, лютий, 01). 
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участь в урядовій коаліції. Політична гомогенність не була властива і середовищу ХДР, де поряд 
з католицькими дисидентами з’явилися політики, основна заслуга яких полягала в тому, що вони 
ніколи не були членами КПС і відзначалися релігійно-консервативною риторикою. Враховуючи 
обмежений потенціал фахово підготовлених людей серед християнських демократів, критерій 
професіоналізму не можна вважати вирішальним для кадрового складу першого коаліційного уряду 
Словаччини1. 

Парламентське представництво здобули й політичні партії угорської національної меншини 
(УХДР і «Співіснування»), а також словацькі націоналісти (СНП), тим самим відображаючи 
електоральну важливість соціально-політичного розмежування на етнічній основі. 

Слід зазначити, що підтримка демократичного політичного режиму не була всезагальною, 
адже при високій електоральній явці (95,4%) комуністи отримали понад 13% голосів (тобто більше 
450 тис. виборців) на виборах до національного та федерального парламентів. 

З огляду на ідеологічну неприйнятність націоналістів (СНП) і комуністів (КПС) як 
коаліційних партнерів, за результатами виборів 1990 р. в Словаччині була утворена широка 
демократична коаліція у складі двох основних конкурентів на виборах (ГПН і ХДР) і двох 
невеликих суб’єктів (ДП та УНІ). Попри ідеологічні розбіжності, їх поєднувала спільна 
антикомуністична позиція. Очолив урядову коаліцію один із лідерів ГПН – В. Мечіар, а після його 
відставки, в квітні 1991 р. прем’єром став Я. Чарногурський (лідер ХДР). 

Парламентські вибори 1990 р. заклали основи плюралістичної партійної системи Словаччини, 
але ці основи були нестійкими, з аморфними ідеологічними контурами. Після виборів у Словаччині 
поглибився процес фрагментації партійно-політичного ландшафту, пов’язаний з дезінтеграцією та 
дробленням релевантних політичних сил. В даному контексті Л. Копечек говорить про «вияв 
природної диференціації партійної політики», який загалом не відрізнявся від подібних процесів 
в інших посткомуністичних країнах Центральної Європи2. 

Найбільш резонансним був розкол в ГПН навесні 1991 р. внаслідок загострення 
суперечностей між двома основними групами на чолі з Ф. Галом і В. Мечіаром, що засвідчило 
організаційну, лідерську та ідеологічну кризу масового руху. В. Мечіар з прибічниками створили 
спочатку окрему платформу, а згодом партію «Рух за демократичну Словаччину» (РЗДС), яка 
впродовж десятиліття була наймогутнішою політичною силою Словаччини. РЗДС, подібно до ГПН, 
був ідейно-гетерогенною формацією, яка з самого початку складалася з різних течій – національно-
традиціоналістської, християнської, соціал-демократичної. Інтегруючою основою для цих течій був 
харизматичний лідер В. Мечіар, який відзначався авторитарним стилем управління партією, тим 
самим забезпечуючи її єдність. Залишкова частина ГПН трансформувалася в ГПН-ГДС 
(Громадянський демократичний союз), а з березня 1992 р. функціонувала як ліберально-
консервативний ГДС. Однак політична доля ГДС не була успішною, оскільки йому не вдалося 
подолати 5%-вий прохідний бар’єр на парламентських виборах 1992 р. Розпад ГПН був проявом 
початкової диференціації та фрагментації партійної системи Словаччини3. 

Більшість парламентських партій зіткнулися з проблемами єдності та відцентрових процесів. 
В 1992 р. дійшло до розколу в рядах іншого впливового політичного суб’єкта – ХДР, коли в березні 
з його складу вийшла націоналістично орієнтована група і створила Словацький християнсько-
демократичний рух (СХДР) на чолі з Я. Клепачом. На виборах 1992 р. СХДР до парламенту 
не пройшов, але відтягнув значну частину голосів електорату ХДР4. Партія зелених розкололася 
на дві політичні сили, але жодна з них не здобула представництво в парламенті. Одразу після 
виборів 1990 р. відбувся розкол в СНП. Ультра-радикальний націоналіст С. Паніс, реалізував свої 
лідерські амбіції, створивши партію «Словацька національна єдність», яка, однак, не відзначилася 
електоральними успіхами та політичним впливом. 

КПС на чолі з П. Вайсом трансформувалася в Партію демократичної лівиці (ПДЛ), яка 
відмежувалася від компрометуючого комуністичного минулого і задекларувала соціал-
                                                      
1 Szomolanyi, S. (1999). Klukata cesta Slovenska k demokracii. Bratislava: Stimul, 47. 
2 Kopecek, L. (2007). Politicke strany na Slovensku 1989 az 2006. Brno: CDK, 107. 
3 Ключкович, А. (2009). Особливості розвитку партійної системи Словаччини в контексті суспільно-політичних 
трансформацій кінця ХХ – початку ХХІ ст. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, 
Соціологія, Філософія, 11, 100. 
4 Kopecek, L. (2007). Politicke strany na Slovensku 1989 az 2006. Brno: CDK, 107. 
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демократичну ідеологічну орієнтацію. Але з ідеологічною трансформацією партії були незгодні 
ортодоксальні комуністичні групи, які в 1992 р. відродили КПС. В такому фрагментованому і 
оновленому стані ключові партійно-політичні суб’єкти підійшли до виборів 1992 р. 

В контексті підготовки до парламентських виборів у лютому 1992 р. було змінено 
законодавство про вибори до СНР. Зокрема модифіковано ряд елементів виборчої системи: 
закріплено розподіл мандатів на рівні виборчих округів за методом Хагенбаха-Бішоффа; поріг 
преференційних голосів для зміни місця кандидата в списку партії знизився до 10%; прохідний 
бар’єр для участі в розподілі мандатів для партій збільшено з 3 % до 5%, для коаліцій з двох-трьох 
суб’єктів встановлено на рівні 7%, а для коаліцій з чотирьох і більше учасників – 10 % дійсних 
голосів1. Основною ціллю цих змін було послаблення політичної фрагментованості, 
плюралізованості партійного представництва та підвищення стабільності парламентсько-урядових 
коаліцій. 

Вибори 5-6 червня 1992 р. зафіксували нову розстановку політичних сил як на рівні федерації, 
так і в національних парламентах. За результатами виборів представництво в СНР здобули тільки 
п’ять політичних сил, але різко зросла кількість т.зв. «втрачених» голосів – 23,8% (див. табл. 2). 
Така ситуація дозволила парламентським партіям пропорційно покращити свої позиції, зокрема 
РЗДС з результатом 37,3% голосів отримав майже половину мандатів (74 з 150). 

Таблиця 2 

Результати виборів до Словацької національної ради в 1992 р.2 

 Партія 
Частка голосів виборців  

(у %) 
Кількість 
мандатів 

1 РЗДС 37,26 74 
2 ПДЛ 14,70 29 
3 ХДР 8,89 18 
4 СНП 7,93 15 
5 УХДР – «Співіснування» 7,42 14 

 
Друге місце посіла ідеологічна та електоральна спадкоємниця КПС – ПДЛ (14,7%). Екс-

комуністи поступово вийшли з політичної ізоляції, де знаходилися після революційних подій 
1989 р. Партія опиралася на електорат, що був невдоволений трансформаційними процесами, 
насамперед в соціально-економічній сфері. У порівнянні з результатами виборів 1990 р. вдвічі 
меншу частку голосів і на третину менше мандатів отримали ХДР і СНП, і кількісно не змінилося 
представництво коаліції угорських партій УХДР – «Співіснування». 

Поряд з розмежуванням навколо антикомуністичної осі, в 1990-1992 рр. конструюється 
конфліктна лінія щодо «словацького національного питання», яке також було структуруючим 
чинником партійно-політичного простору. У програмних положеннях провідних партій фіксувалися 
позиції щодо посилення правового статусу Словаччини в різному обсязі: від розширення 
суверенності (РЗДС, ХДР, ПДЛ) і до створення незалежної Словаччини внаслідок поділу федерації 
(СНП). На позиціях необхідності існування функціональної єдиної чесько-словацької федерації 
стояла коаліція угорських політичних партій (УХДР – «Співіснування»). Політизацію чесько-
словацьких суперечностей і питань національного державотворення з боку, насамперед СНП і 
РЗДС, можна розглядати в контексті класичного розмежування «центр-периферія». 

Розмежування між прихильниками федеративної держави та словацької самостійності 
напластовувалося на конфліктну лінію щодо неоліберального курсу реформ. У той час як на виборах 
1992 р. у Чехії перемогла ГДП на чолі з В. Клаусом, метою якої було поглибити ринкову 
трансформацію, у Словаччині електоральний успіх здобув РЗДС на чолі з В. Мечіаром, який 
критикував федеральну модель економічних реформ і прийшов до влади на хвилі суспільного 

                                                      
1 Zakon Slovenskej narodnej rady z 26. februara 1992 ktorym sa meni a doplna zakon o volbach do Slovenskej 
narodnej rady. Zbierka zakonov, 1992, 104. 
2 Parlamentne volby. Statisticky urad Slovenskej republiky. <http://portal.statistics.sk/>. (2019, лютий, 01). 
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невдоволення її реалізацією в Словаччині. Політична констеляція в результаті виборів не сприяла 
досягненню компромісу в ключових питаннях реформування державного устрою та економіки, що 
зумовило поділ спільної держави. 

Формування самостійного словацького партійно-політичного простору завершилося ще 
до розпаду Чехословаччини, адже парламентські партії були обмежені суто республіканським 
представництвом. Відсутність сильної політичної сили загальнонаціонального масштабу була 
пов’язана з браком консенсусу в ряді важливих загальнодержавних питань, насамперед, щодо 
реформування державного устрою. Також не сприяли партійно-політичній інтегрованості норми 
виборчого законодавства, часова обмеженість і динамізм суспільних перетворень впродовж  
1990-1992 рр. Чеська та словацька партійні системи, хоч і формувалася у визначеній взаємодії, дуже 
швидко стали відокремленими та самостійними політичними механізмами. 

Отже, період 1990-1992 рр. у партійному розвитку Словаччини можна охарактеризувати як 
динамічний і плюралістичний, що проявилося у виникненні десятків політичних партій, у процесах 
їх поділу та ситуативного єднання. Етапними в розвитку словацької багатопартійності були 
парламентські вибори 1990 і 1992 рр., внаслідок яких змінювався формат партійного 
представництва. Попри фрагментацію партійно-політичного ландшафту, в цей період 
викристалізувалися ті політичні суб’єкти, які впродовж 1990-х рр. займали домінуючі владні позиції 
та визначали конфігурацію партійної системи незалежної Словаччини. Окрім динамічності, для 
партійно-політичного життя Словаччини був характерний високий рівень ідейної 
диференційованості, ідеологічної поляризації та соціальної конфліктності. 

Партійна структуризація в Словаччині в 1990-1992 рр. була складнішою, ніж в Чехії, оскільки 
поряд з дилемами демократії відображала цілий комплекс проблем економічного, національно-
етнічного, соціально-релігійного та національно-емансипаційного характеру. Наявність численних 
соціально-політичних розмежувань та їх не завжди конструктивна партійна репрезентація 
ускладнювали досягнення консенсусу між політичними елітами та консолідацію суспільства 
в цілому, що є необхідною умовою успішного переходу до демократії. 
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DESTRUCTION OF THE VALUE OF CIVIL  
AND POLITICAL HUMAN RIGHTS IN CONDITIONS  
OF NEO-AUTHORITARIAN REGIME IN BELARUS 

The article deals with the deformation of the complex of civil and political human rights  in the 
Republic  of  Belarus  under  the  conditions  of  the  neo‐authoritarian  regime.  The  issue  of 
preservation of  the death penalty,  the presence of  political  prisoners,  pressure on  journalists, 
bloggers,  and  public  activists  were  studied.  Particular  attention  was  paid  to  the  study  of 
obstacles to the implementation of freedom to peaceful assembly and the right to association. 
The  analysis  carried  out  in  this  article  covers  only  some  political  and  civil  rights.  At  the  same 
time,  the author recognizes that the range of problems  is much wider, and also that they also 
require  a  more  in‐depth  analysis.  Among  them,  for  example,  there  are  such  issues  acute  for 
Belarus as women’s rights, the rights of sexual minorities, etc. 
Keywords: Republic of Belarus, neo‐authoritarian regime, political rights, civil rights, violation 
of human rights. 

Ст. 1 Конституції Республіки Білорусь декларативно визначає державу як демократичну та 
правову. Але закріплені в дусі світових демократичних тенденцій норми не є реалізовані в політико-
правовому житті цієї країни. Білорусь у демократичному політологічному дискурсі найчастіше 
позиціюється як остання диктатура та форпост тиранії в Європі. Політичний режим цієї держави має 
ознаки консолідованого авторитарного. Політична система Білорусі сповнена парадоксів: режим має 
доволі високу підтримку попри масштабні обмеження прав і свобод; економічне зростання 
відбувається без серйозних ліберальних ринкових реформ; амбівалентно поєднуються твердження 
про готовність до співпраці з ЄС за одночасної тісної інтеграції з Росією тощо. 

Нашим завданням є з’ясування питання дотримання громадянських і політичних прав та 
свобод людини та громадянина в Білорусі, динаміки порушень згаданих прав за умов 
неоавторитаризму. Фактами, що свідчать про виражені утиски громадянських і політичних прав 
людини та громадянина в Білорусі, найперше є: збереження смертної кари; наявність політичних 
в’язнів; переслідування журналістів і блогерів, наприклад, тиск на журналістів, які 
співпрацюють з іноземними медіа без державної акредитації; затримання учасників не лише 
несанкціонованих, а й санкціонованих акцій, а також спостерігачів-правозахисників 
за перебігом протестів та ін. Почастішали випадки притягнення громадян до адміністративної 
відповідальності за розповсюдження «екстремістських» матеріалів в Інтернеті як форма 
обмеження свободи слова. 

Хоча загальнопланетарною тенденцією є перманентне звуження випадків застосування 
смертної кари, Білорусь є єдиною європейською країною, яка досі практикує її, зокрема у 2018 р. 
виконано п’ять смертних вироків. Влада мотивує збереження смертної кари виключно результатами 
референдуму 1996 р. Тоді близько 80 % білорусів не підтримали ідею скасування (чи бодай 
мораторію на застосування) цього виду покарання. Водночас цей референдум мав рекомендаційний 
характер; відтоді у світі відбулися масштабні зрушення в частині розширення прав людини. 
Порушення права на життя як одного з найважливіших громадянських прав людини вкрай 
негативно впливає на міжнародний імідж Білорусі. 
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Ще одним деструктивним процесом є тиск на критичні до влади НУО. Ще у 2003 р. 
51 білоруська організація була виключена з реєстру НУО. Відтоді жодна не була зареєстрована, 
зокрема й з причин непринципового характеру, наприклад, мовна помилка в якомусь слові поданих 
на реєстрацію документів. До прикладу, після того як правозахисну організацію «Вясна» зняли 
з реєстрації у 2003 р., було зроблено три невдалі спроби її перереєстрації. Відмови в реєстрації 
доповнювалася від 2011 р. розгорнутою в медіа антикампанією проти «Вясни» та її лідера 
А. Бєляцького. Влада дотримується практики вибіркової заборони реєстрації громадських об’єднань 
і партій виключно з політичних причин. Відтак багато білоруських організацій зареєстровані 
за кордоном або працюють без реєстрації. 

Незареєстровані білоруські організації ризикують потрапити під кримінальне переслідування 
за ст. 193.1 Кримінального кодексу Республіки Білорусь1. За час дії цієї норми до кримінальної 
відповідальності було притягнуто 17-ть осіб, з яких 5-х було засуджено до позбавлення волі. 
Прикладом таких організацій може слугувати об’єднання «Партнерство»; її члени (Т. Дранчук, 
Н. Астрейко, А. Шалайко, О. Броницька та ін.) мали метою організувати спостереження 
за перебігом президентських виборів. 

До найактивніших організацій Білорусії, які попри репресії держави, привертають увагу 
світової громадськості до порушень політичних і громадянських прав білорусів, віднесемо: 
правозахисний центр «Вясна» (А. Бєляцький), Білоруський Гельсінський комітет (О. Гулак), 
Білоруська асоціація журналістів (А. Бастунець), Центр правової трансформації (Е. Тонкачова), 
Комітет допомоги репресованим «Солідарність» (І. Кулей), Білоруський дім прав людини 
ім. Б. Звозскова (Т. Ревяко) та ін. 

Будь-яка скарга на НУО від державної установи спричиняє перевірки задля виявлення будь-
яких порушень, котрі можуть страти підставою для зняття НУО з реєстрації. Наприклад, у 2012 р. 
було позбавлено реєстрації організацію «Добрая воля», яка консультувала батьків-усиновителів. 
Причиною стало винесення «Доброю волею» на обговорення питання доцільності внесення змін 
до законодавчих актів, а також скарга в профільне міністерство на дії окремих державних 
службовців. Адміністративні та кримінальні переслідування супроводжуються кампаніями 
з дифамації, які завдають моральної шкоди акторам громадянського суспільства та іншим 
переслідуваним. 

Помітно, що в Білорусі переслідування неодмінно посилюються у відповідь на прояви 
громадського невдоволення. Наприклад, такі великі сплески були взимку 2010 р. (після 
президентських виборів 19.12.2010 р.), навесні 2017 та 2018 рр. (щорічні Дні Волі). 
Переслідуються усі незалежні актори громадянського суспільства, незалежні журналісти та 
профспілкові активісти, і навіть адвокати, які захищають інтереси переслідуваних ‒ їх 
незалежність у Білорусі обмежена. 

Страх спостереження з боку державних інститутів змушує білоруських активістів 
деформувати форми своєї участі в суспільно-політичному житті. Самоцензура громадських діячів 
своєї поведінки є ключовою стратегією самозбереження. Їм доводиться спілкуватися за допомогою 
зашифрованих або інших безпечних засобів, намагатися забезпечити собі анонімність. Білоруські 
активісти активно освоюють уміння протидії таким загрозам; вивчення цифрової безпеки, 
шифрування даних стає дедалі популярнішим. Реальність функціонування активістів у Білорусі є 
такою, що вони розмовляють у приміщеннях, телефоном, здійснюють електронну комунікацію 
у такий спосіб, як ніби за видимої присутності силовиків. 

Теми протестів в Білорусі найчастіше стосуються соціальних, соціально-політичних питань: 
у 2017 р. ‒ виступ проти Декрету №3 «Про попередження соціального утриманства» (неофіційна 
назва ‒ «декрет про дармоїдів»), 2018 – тема історичних пам’яток (захист лісового урочища 
Куропати як місця масових розстрілів 1930-40-х рр.), 2019 – екологічні питання (будівництво нових 
заводів у містах Світлогорськ і Брест) тощо. Якою б не була тематика протестів, останніми роками 
їх стає провести дедалі складніше, позаяк відсутність дозволу влади спричиняє арешти організаторів 
                                                      
1 19.12.2018 р. палата представників білоруського парламенту проголосувала за відміну ст. 193.1 
Кримінального кодексу Республіки Білорусь (діяльність від імені незареєстрованої організації). Але для 
надання цій відміні юридичної сили, потрібна підтримка Ради Республіки та наступне підписання нормативно-
правового документа главою держави. Станом на 25.04.2019 р. вона скасована не була. Відтак діє санкція – 
штраф, або арешт, або позбавлення волі до двох років. 
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і учасників. Дозвіл потрібен навіть для одиночного пікету. Для отримання дозволу на проведення 
заходу його організатори мають засвідчити готовність самостійно підтримувати правопорядок під 
час акції, прибрати місце зібрання та надати за потреби медичну допомогу учасникам. Оскільки це 
складно забезпечити (в демократичних країнах такі функції бере на себе центральна чи місцева 
влада), то зазвичай заявка на проведення заходів «мотивовано» відхиляється. Також уповноважені 
державні органи Білорусі часто забороняють проведення акцій на центральних вулицях, відводячи 
для цього відлюдні території. 

Велика хвиля затримань та інших переслідувань мирних демонстрантів, правозахисників, 
активістів громадянського суспільства, членів опозиційних партій була зумовлена прийняттям 
Декрету №3 «Про попередження соціального утриманства» (прийнятий 02.04.2015 р.). Показово, що 
після прийняття цього акту в країні почалися переслідування не лише протестувальників, а й лідерів 
профспілок. Зокрема, утисків зазнало керівництво Білоруської незалежної профспілки працівників 
радіоелектронної промисловості, Білоруської незалежної профспілки. Підстава тиску на них – 
надання профспілками юридичної допомоги, критика самого декрету, як такого, що посягає на права 
громадян, збір підписів за скасування цього нормативно-правового акту, а також їх участь у мирних 
протестних маршах. Відтак в офісах профспілок було проведено обшуки, конфісковано оргтехніку, 
вилучено фінансові документи; обшуки були проведені й у приватних помешканнях керівництва 
профспілок. 

Утиски профспілкових організацій проявляються в: 1) необхідності проходити ускладнену 
процедуру реєстрації; 2) законодавчих обмеженнях на отримання фінансування від міжнародних 
профспілок; 3) втручаннях влади в внутрішні справи профспілок (маніпулювання з їхнім 
фінансуванням, втручання в процес виборів усередині профспілки тощо); 4) звільненні з посад 
незалежних профспілкових лідерів, тиску на членів профспілок з метою виходу з профспілки; 
5) випадках (починаючи від 2003 р.) засудження профспілкових діячів. Зокрема, голова 
Білоруських автомобільних і сільськогосподарських профспілок А. Бухвостов був затриманий 
(30.10.2003 р.) міліцією в центрі Мінська під час мирної акції протесту проти невиправданого 
втручання уряду в внутрішні справи профспілок; його було ув’язнено за проведення 
несанкціонованої демонстрації. Ще один профспілковий активіст, президент Білоруського 
конгресу демократичних профспілок А. Ярощук, був засуджений після критичної газетної статті, 
в якій дискутував щодо рішення Верховного Суду Білорусі про закриття Профспілки 
авіадиспетчерів Білорусі. 

Приводом до репресій білоруської влади щороку стає День Волі (неофіційно відзначається 
25 березня) ‒ неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської 
держави (Білоруська Народна Республіка, 1918 р.). З року в рік відбуваються затримання активістів 
з мотивів невідповідності цього свята ідеології Республіки Білорусь. Зокрема, під час акції 
25.03.2019 р. були затримані лідери опозиційних сил ‒ Об’єднаної громадянської партії (М. Козлов), 
партії «Білоруська християнська демократія» (В. Римашевський) та ін. Навіть музикантів, які 
запланували в цей день імпровізований концерт, було попереджено про можливість застосування 
до них сили. У студентів білоруських вишів беруть розписки про ігнорування ними Дня Волі. Усі 
акції проходять з залученням працівників силових органів, зокрема в штатському одязі, які 
фіксують перебіг заходів на фото-, відеокамери. 

Ст. 356 Кримінального кодексу Республіки Білорусь передбачає нове розширене визначення 
поняття «шпигунство». Це використовується для цілеспрямованого переслідування державою 
активістів і лідерів громадянського суспільства. Фактично для того, щоб функціонувати в Білорусі, 
суб’єктам білоруського громадянського суспільства необхідно всіляко демонструвати свою 
лояльність і підтримку держави, що суперечить сутності інституту громадянського суспільства як 
контролера держави. 

Примітно, що небажаними для білоруського режиму є навіть креативні акції на теми, які 
не мають політичної компоненти. Наприклад, флешмоби позиціюються як несанкціоновані 
заходи, організатори яких несуть найперше адміністративну відповідальність. До прикладу, 
15.09.2018 р. на одній із площ м. Світлогорськ відбувся екологічний флешмоб проти шкоди 
природі, яку заподіює місцеве підприємство з виробництва целюлози. Щонайменше 150 учасників 
тримали зелені кульки та одягнули захисні медичні маски. Мирна акція супроводжувалася 
попередженням учасників про їх відповідальність за ст. 23.34 Кодексу про адміністративні 
правопорушення Республіки Білорусь. Подане у встановленому порядку звернення 
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про проведення флешмобу було відхилене. О. Маслюкова (член правозахисного центру «Вясна») 
та А. Змітрович (екологічний активіст) були притягнені до відповідальності (штраф 612,5 BYR, 
що становить близько 250 євро), попри те, що самі не були учасниками флешмобу, а лише 
ініціювали його і намагалися провести мирну акцію в межах чинного законодавства, звернувшись 
за дозволом на її проведення1. 

Відзначимо, що останнім часом почастішав тиск саме на екологічних активістів, попри те, що 
в їх вимогах відсутня ідеологічна компонента. Зокрема, на початку 2019 р. активістів В. Казака, 
В. Вєлічкіна та О. Кабанова як організаторів протестів проти спорудження у Бресті акумуляторного 
заводу та Білоруської АЕС в Островці (50 км від столиці Литви Вільнюс), було притягнуто 
до відповідальності (штрафи, арешти)2. 

Влада тисне на громадських активістів, які наповнюють «невідповідним» контентом свої 
сторінки в соціальних мережах. Зокрема, громадська діячка В. Мікалайчик була затримана 
(05.04.2019 р.) і в судовому порядку оштрафована за «заклик на несанкціонований захід 
у соціальних мережах», хоча таким заходом було лише запрошення на молебень за загиблими 
в урочищі Куропати3. 

Правозахисники є найутисненішою групою громадських активістів. Найбільший міжнародний 
резонанс набула справа правозахисника А. Бєляцького, ув’язненого у 2011 р. на 4,5 роки (посилений 
режим із конфіскацією майна). Одночасно з А. Бєляцьким було засуджено ще десять білоруських 
активістів-правозахисників. Засуджених за звинуваченнями у політичних злочинах утискають 
в місцях позбавлення волі, наприклад, створюються перешкоди для їх зустрічі з рідними, отриманні 
медичної допомоги тощо. Для того, щоб бути амністованими чи претендувати на дострокове 
звільнення, засуджені в Білорусі найперше мають написати лист спокути з визнанням своєї провини 
в політично мотивованому злочині. 

У 2011‒2012 рр. на вимогу міжнародних організацій помилували та випустили 25 політичних 
в’язнів. Але їх звільнення залежало від багатьох умов, і дехто, як наприклад, І. Халіп, журналістка і 
дружина колишнього кандидата в президенти А. Саннікова4, перебували під наглядом, зазнавали 
регулярних залякувань з боку міліції. Такі громадяни знаходяться у списку «запобіжного нагляду», 
який ведуть органи внутрішніх справ. Відтак такі утиски зумовлювали подальше звернення 
до іноземних держав з проханням про надання політичного притулку. 

Влада Білорусі використовує затримання правозахисників із метою недопущення 
спостереження ними за мирними акціями протестів у країні. Наприклад, після Дня Волі 2017 р. 
група правозахисників була затримана та засуджена за ст. 23.34 Кодексу про адміністративні 
правопорушення (участь у несанкціонованих акціях) у відповідь на їх законну діяльність 
зі спостереженнями за масовими зібраннями. Зокрема, 26.03.2017 р. було затримано члена правління 
Білоруського Гельсінського комітету П. Левінова за участь як спостерігача за протестами 
у Вітебську 25-26.03.2017 р. Там же, тоді ж і з таких же причин були затримані члени 
правозахисного центру «Вясна» К. Мордвинцев і Л. Свєтік (засуджені до 15 діб адміністративного 
арешту)5. Таких прикладів чимало. Причина їх корениться в намірі білоруської влади не допустити 
фіксації правозахисниками випадків затримання мирних демонстрантів. Загалом видається, що 
заборона права на мирні зібрання є ознакою слабкості та невпевненості білоруського політичного 
режиму, який остерігається ослаблення та повалення. 

Політично мотивовані кримінальні справи велися щодо: журналіста А. Алесіна; графістів 
М. Пекарського, В. Жоромського, В. Касінерова, Я. Ульяненкова; засновника правозахисної 

                                                      
1 Belarus: judicial harassment of 2 HRDs, including Viasna member Alena Masliukova. 
<https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/belarus-judicial-harassment-of-2-hrds-including-viasna-
member-alena> (2019, квітень, 21). 
2 Belarus: judicial harassment of 3 environmental activists. <https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-
defenders/belarus-judicial-harassment-of-3-environmental-activists> (2019, квітень, 19). 
3 Студзінская, І. Вольгу Мікалайчык аштрафавалі амаль на 900 рублёў за допіс пра малебен у Курапатах. 
Статкевіча ў суд не прывезьлі. <https://www.svaboda.org/a/29868702.html> (2019, квітень, 22). 
4 У січні 2011 р., одразу після чергових президентських виборів, було заарештовано сім із дев’яти кандидатів 
на пост глави держави, які висунули свої кандидатури на противагу О. Лукашенку. 
5 Belarus: Crackdown continues, more human rights defenders detained. <https://www.fidh.org/en/issues/human-
rights-defenders/belarus-crackdown-continues-more-human-rights-defenders-detained> (2019, квітень, 17). 
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організації «Платформ інновейшен» М. Жемчужного, політика А. Михалевіча та ін. Проблемою є те, 
що колишні політичні в’язні через наявність судимості не можуть відновити свої громадянські та 
політичні права. Білоруські правозахисники, які виїхали з країни, мають заборону на в’їзд у країну 
(наприклад, Є. Тонкачова). Відсутні гарантії безпеки повернення на батьківщину тих білорусів, які 
вимушено залишили країну через політичні переслідування. Тиску зазнають журналісти, критичні 
матеріали яких були оприлюднені західними медіа; зокрема це стосується представників «Белсат 
ТV», «Беларускае радыё „Рацыя”» та інших медіа. Їх не лише переслідують, а й перешкоджають 
у здійсненні професійної діяльності на території Білорусі. Наприклад, 09.04.2019 р. у мінському 
офісі телеканалу «Белсат TV» без надання пояснень було проведено обшук, а для проникнення 
в приміщення силовики пошкодили майно телеканалу. 

Щодо правозахисних організацій, то обмежувальні заходи розширили можливості 
притягнення їх до відповідальності. Зокрема існує обмежувальне законодавство щодо фінансування 
НУО закордонними акторами. Це створює додаткові бар’єри для діяльності та відносин НУО 
з іноземними партнерами та знижує потенціал НУО в просуванні цінностей ліберальної демократії. 
До 1999 р. в Білорусі не було жодних обмежень щодо іноземних грантів та підтримки. Західні 
партнери могли вільно співпрацювати з білоруськими організаціями в межах будь-яких проектів і 
фінансувати їх. З 03.10.2011 р. діяльність громадських організацій в Білорусі була в чергове 
обмежена законодавчими новаціями щодо перевірки діяльності НУО, які фінансувалися з-за 
кордону. Було передбачено: обов’язкову реєстрацію донорської допомоги в державних установах; 
кримінальну відповідальність за порушення правил отримання іноземної допомоги; посилення 
попередніх адміністративних санкцій; обмежені права НУО на наявність рахунків в іноземних 
банках. Усі кошти, переведені з-за кордону, повинні бути попередньо погоджуватися з білоруським 
урядом. Відтак іноземні НУО та спонсори не могли безпосередньо переказувати кошти 
на білоруські банківські рахунки своїх білоруських партнерських НУО. Це призвело до згортання 
частини проектів, або ж практик переведення необхідних для діяльності НУО коштів на банківські 
рахунки приватних осіб, надання фінансування готівкою. Отримання іноземного фінансування, що 
підлягає процедурі санкціонування з боку органів державної влади, практично унеможливило 
отримання підтримки легально. Єдиним законним джерелом коштів для НУО в Білорусі, 
неконтрольованим державою, залишаються пожертви від фізичних осіб. Офіційно білоруський уряд 
мотивував запровадження таких обмежень потребою забезпечення прозорості та посилення 
контролю за використанням коштів НУО, отриманими з-за кордону. 

Зі зростанням впливу Інтернету, підвищується особливий інтерес держави до Інтернет-
простору. Білоруський уряд блокує опозиційні та критичні до чинної влади сайти, обмежує онлайн-
контент. Тільки за 2017 р. було заблоковано понад 100 сайтів, а у період січень-травень 2018 р. ‒ 
35 веб-сайтів і 12 соціальних груп. Наприклад, 14.12.2017 р. було заблоковано сайт «Білоруський 
партизан» (belaruspartisan.org), 24.01.2018 р. було заблоковано для перегляду в Білорусі сайт 
«Хартыя’97» (charter97.org). Поправки до закону «Про засоби масової інформації», які набули 
чинності наприкінці 2018 р., ще більше розширили повноваження Міністерства інформації 
Республіки Білорусь блокувати та фільтрувати Інтернет-контент. Білоруське законодавство 
забороняє оприлюднення інформації від незареєстрованих або ліквідованих організацій, 
інформацію, яка на їх думку, пропагує екстремізм або може завдати шкоди національним інтересам. 
Відтак наростає тенденція притягнення до відповідальності журналістів і блогерів за онлайн-
екстремізм. Наприклад, редактор Інтернет-видання «Хартыя’97» Н. Радіна через переслідування 
була вимушена просити про політичний притулок у Литві, а нині видання редагується дистанційно 
з Варшави. Також відзначимо, що білоруський Інтернет-контент перебуває ще й під сильним 
впливом сайтів, базованих в Росії. 

З ініціативи білоруської влади є випадки обмежень на підключення до Інтернету. 
Наприклад, під час щорічних акцій до Дня Волі Інтернет-користувачі зафіксували неможливість 
підключення в зонах проведення акцій, в той час як не надто далеко від місць їх проведення 
підключення встановлювалося. Відтак не виключено, що відключення Інтернет-зв’язку були 
цілеспрямовані та з ініціативи органів безпеки. Можна припустити, що білоруська влада слідує 
китайській моделі підключення громадян до Інтернету, і ставить за мету максимізувати контроль 
за онлайн-простором. 

Порушення громадянських і політичних прав людини та громадянина в Білорусі здійснюється 
попри зовнішню критику. Хоч у 2011‒2012 рр. ЄС наклав санкції на окремих осіб з оточення 
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О. Лукашенка, заморозивши їх активи та заборонивши в’їзд до ЄС, це не зумовило очікуваних 
результатів. Міжнародні інституції періодично ухвалюють різноманітні критичні резолюції, але це 
не змінює загальну ситуацію в країні. Наприклад, ухвалена 04.10.2018 р. Резолюція Ради  
Європи1 була спрямована на проблему погіршення свободи медіа. Звернено увагу на випадки 
переслідування незалежних інформаційних порталів і журналістів (наприклад, тиск на інформаційне 
агентство БЕЛТА, інтернет-видання «Хартыя’97»). 

Міжнародним правозахисним організаціям (найперше НУО «Міжнародна амністія») 
неможливо з максимальною об’єктивністю оцінювати порушення громадянських і політичних прав 
у Білорусі. Причиною є, найперше, відмова їх членам у візах на в’їзд до Білорусі. Відтак вони 
можуть лише спостерігати за ситуацією ззовні. Серед українських активістів і правозахисників 
також чимало внесені до списку нев’їзних до Білорусі, причому дізнатися про свій статус 
«нев’їзного» можна лише перетинаючи Державний кордон (оскільки між Україною та Білоруссю 
безвізовий режим). 

На території Білорусі не працюють представництва більшості міжнародних організацій, окрім 
нечисельних, на функціонування яких погодилась влада. В межах офіційно озвучуваної інформації 
ми зафіксували наявність лише 11 таких представництв: Всесвітнього банку, Європейського банку 
реконструкції та розвитку, Міжнародного валютного фонду, Міжнародної федерації товариств 
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та ін. 

Показово, що Білорусь приєдналася до всіх основних міжнародних конвенцій, які гарантують 
свободу об’єднань2. Ратифіковані Міжнародний пакт про громадянські та політичні права та 
Міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права, які передбачають захист низки 
громадянських і політичних права та свобод. Ці фундаментальні права та свободи також гарантовані 
білоруським Основним Законом. Проте в білоруському форматі є велика відмінність між взятим 
на себе обов’язком держави захищати громадянські та політичні права людини та громадянина та 
реальною ситуацією. 

Зауважимо, що наш аналіз охопив лише окремі політичні та громадянські права людини та 
громадянина. Водночас коло проблем набагато ширше, що потребує глибокого аналізу. Наприклад, 
гострими в Білорусі є питання: 

‒ прав жінок. Не дивлячись на офіційне визнання державою прихильності до цінностей 
гендерної рівності та недискримінації, політики та представники державних інституцій у своїх 
публічних висловлюваннях транслюють стереотипні, часто дискримінаційні висловлювання щодо 
жінок. Відсутні механізми захисту жінок від дискримінації в медіа, рекламі; 

‒ прав сексуальних меншин. Білорусь хоч і скасувала кримінальне покарання 
за гомосексуальність, але відсутня нормативно-правова заборона на дискримінацію за ознакою 
сексуальної орієнтації. Відтак представники ЛГБТ відчувають високий рівень негативу щодо себе, 
що підтримується на найвищому рівні, зокрема озвучується главою держави. 

В аналізі політичних і громадянських прав людини в Білорусі ми не можемо оминути 
український контекст. Звернемо увагу на такі два факти: 1) коли 22.12.2018 р. Генеральна асамблея 
ООН ухвалювала резолюцію щодо ситуації з правами людини в анексованій АР Крим, то Білорусь 
була серед країн, які виступили проти її прийняття (як і Росія, Вірменія, Узбекистан та ін.); 2) саме 
на території Білорусі в серпні 2017 р. було затримано українського студента П. Гриба з подальшим 
вивезенням його до Росії. 

Помітно, що з наближенням чергових парламентських і президентських виборів (заплановані 
на 2020 р.) рівень порушень з боку влади громадянських і політичних прав та свобод зростає. 
На нашу думку, великою проблемою для захисту громадянських і політичних прав у Білорусі, 
демократизації режиму в цілому є відсутність достатньої критичної маси людей, готових 
до впровадження системних змін. Демократизація та розширення прав людини в Білорусі 
розпочнеться тоді, коли монолітна владна еліта зруйнується, а в країні з’являться нові незалежні 
групи впливу. 

                                                      
1 Deterioration of media freedom in Belarus, notably the case of Charter 97. <http://www.europarl.europa.eu/sides/ 
getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0375&language= EN&ring=P8-RC-2018-0451> (2019, квітень, 15). 
2 Найперше мова про Конвенцію № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію (1950). 
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THE REACTION OF ACTORS OF INTERNATIONAL 
RELATIONS TO GROWING TREND TOWARDS 
DISINFORMATION AND DESTRUCTIVE INFORMATION 
INFLUENCE ON POLITICAL PROCESSES IN EUROPE  
BY RUSSIA 

The need to counteract disinformation has become key for both politicians and the public through 
a  variety of  reasons. Among  them –  the  intervention of  the Russian  government  and  controlled 
subjects by it in the presidential election 2016 in the United States through the Internet platform, 
the  dissemination  of  fake  narratives  and  manipulation  of  public  opinion,  as  well  as  similar 
challenges during  the elections 2017  in Europe,  in particular  in France and Germany. The article 
analyzes  the  experience  of  the  leading  EU  countries,  international  organizations  and  internet‐
platforms  in  counteracting  disinformation  from  the  Russian  Federation.  Their  legislation  and 
organizational and practical measures aimed at combating Russian propaganda and disinformation 
are  considered.  The  problems  that  arise  during  holding  practical measures  for  countering  anti‐
European and anti‐democratic propaganda were analyzed. 
Keywords: hybrid war, manipulation, information war, disinformation, strategic communication. 

Питанням впливу російської пропаганди та дезінформації на політику ЄС займалося чимало 
українських дослідників: В. Горбулін, О. Литвиненко, Д. Дубов, В. Петров, М. Ожеван, Т. Черненко, 
В. Конах, Г. Почепцов, В. Карпенко, В. Ліпкан, В. Остроухов та інші. Серед провідних західних 
аналітиків слід виокремити роботи Дж. Найя-молодшого, М. Галеотті, П. Померанцева, К. Пола, 
В. Метьюс та інші. Завдяки їх внеску було прийнято доволі багато державних рішень щодо протидії 
розповсюдженню російської дезінформації. 

За останні роки низка держав вагомо змінили політику протидії дезінформації у мережі. Так, 
у Французькій Республіці у листопаді 2017 року керівництво Вищої ради з аудіовізуальних засобів 
заявило, що буде вести постійний перегляд програм, які транслюватиме російський телеканал 
«Russia Today» у Франції1. Крім цього, Рада з аудіовізуальних засобів проводить моніторинг 
діяльності сайту російського агентства новин Sputnik2. На початку січня 2018 року Президент 

                                                      
1 Regardez la vidéo de la conférence de presse (Conseil supérieur de l’audiovisuel). <http://www.csa.fr>. 
2 Le CSA promet de surveiller «constamment» la chaîne russe RT. (BFM TV). <http://bit.ly/2DZNk5U>. 
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Франції Еммануель Макрон заявив про підготовку законопроекту, спрямованого на боротьбу 
з поширенням неправдивої інформації в періоди виборчих кампаній. Новий законопроект 
уможливить закриття за рішенням суду акаунтів в Інтернеті, видалення інформації сумнівного 
змісту та обмеження доступу до окремих сайтів1. 

Німеччина у жовтні ухвалила закон, який передбачає ширше регулювання «неоднозначного» 
контексту, окрім явної мови ненависті. Цей закон вимагає від соціальних медіаплатформ вилучення 
контенту з мовою ворожнечі протягом 24 годин після отримання скарги та семи днів у випадках 
спірного контенту. У іншому випадку на них може бути накладено штраф у розмірі до 50 мільйонів 
євро2. Також, оперативна робоча група ЄС із стратегічних комунікацій у 2017 році отримала 
у Німеччині нових співробітників. Наприкінці грудня 2017 року європейське агентство викрило 
псевдоновину російського державного інформагентства про те, що через політику Анґели Меркель 
щодо біженців з країни щороку нібито виїжджає 700 тисяч німців. За офіційною статистикою лише 
близько 150 тисяч людей щороку емігрують з Німеччини, а їхні мотиви ніяк і ніде не фіксуються. 
Однак простежити витоки дуже важко. Іноді джерелом виступають німецькі ультраправі групи, але 
чи за ними стоїть Росія, перевірити не вдається. В німецькому медіа-просторі існує безліч 
конспірологічних публікацій у виданнях ультраправого спрямування, й невідомо, звідки походить 
їхнє фінансування3. 

Чехія також вжила заходів щодо боротьби з інтернет-пропагандою Кремля. У 2017 році 
у Празі розпочав роботу Центр боротьби з тероризмом та гібридними загрозами. Завданням його 
співробітників є пошук в інтернеті поширеної Москвою дезінформації та її оперативне викриття. 
За даними чеської влади, більшість фейків та дезінформації, що з’являються в інтернеті, походять 
з російських джерел4. 

У грудні 2014 року Палата представників Конгресу США схвалила Резолюцію «Про рішуче 
засудження дій Російської Федерації під керівництвом В.Путіна, яким було впроваджено політику 
агресії проти сусідніх країн з метою політичного та економічного домінування»5. 
В аргументаційній частині документа детально перелічуються основні аспекти агресивної 
політики РФ щодо України, Грузії та Молдови; міжнародні договори, які зазнали порушень 
внаслідок цих дій (Статут ООН, Будапештський меморандум); кроки, що підривають двосторонні 
відносини із США (хакерські атаки на урядові мережі, порушення Договору про ліквідацію ракет 
середньої та малої дальності); а також елементи встановлення шляхом фальсифікації виборів у РФ 
авторитарного режиму під керівництвом В.Путіна (переслідування політичних опонентів, 
ліквідація незалежних ЗМІ, захоплення ключових секторів економіки)6. В ухваленій резолюції 
конгресмени також закликали Президента США та Держдепартамент розробити стратегію 
виробництва і поширення новин та іншої інформації російською мовою у країнах зі значною 
часткою російськомовного населення7. Члени Палати представників рекомендували 
використовувати для поширення інформації вже існуючі платформи, такі як «Голос Америки» і 
«Свобода / Вільна Європа», сприяти створенню приватних компаній за участю держави для 
випуску відповідного контенту і залучити до реалізації цього завдання уряди країн регіону. Крім 

                                                      
1 Паршикова, А. (2018). Макрон оголосив війну фейковим новинам. DW.com. <http://bit.ly/2mYiHGQ>. 
2 Демократичний захист від дезінформації: рекомендації Atlantic Council. Media Sapiens Journal. 
<https://ms.detector.media/trends/1411978127/demokratichniy_zakhist_vid_dezinformatsii_rekomendatsii_atlantic_ 
council/>. 
3 Найт, Б., Бутирський, З. (2017). Боротьба з дезінформацією: ЄС посилює групу "мисливців за фейками". 
DW.com. <https://www.dw.com/uk/боротьба-з-дезінформацією-єс-посилює-групу-мисливців-за-фейками/ 
a-37272691>. 
4 Сааков, В. (2016). Чехія відкриває центр боротьби з інтернет-пропагандою Кремля. DW.com. 
<https://www.dw.com/uk/чехія-відкриває-центр-боротьби-з-інтернет-пропагандою-кремля/a-36960280>. 
5 H.Res.758 Strongly condemning the actions of the Russian Federation, under President Vladimir Putin, which has 
carried out a policy of aggression against neighboring countries aimed at political and economic domination [2014] 
Congress gov. <https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-resolution/758/text> (2014, November, 18). 
6 Стенограма брифінгу речника МЗС України Є.Перебийноса. МЗС України. <http://bit.ly/163tfcB>. 
7 Strongly condemning the actions of the Russian Federation, under President Vladimir Putin, which has carried 
out a policy of aggression against neighboring countries aimed at political and economic domination [2014]. 
Congress gov. <https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-resolution/758/text>. 
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цього, 4 березня 2015 року було прийнято рішення про надання Наглядовою радою США 
з міжнародного мовлення 23,2 млн. доларів на програми російською мовою1, 2. 

Наприкінці 2017 року Конгрес США виявив, що вплив Росії ширший, складніший й ще 
більш підривний, ніж уважалося через те, що у вересні 2017 року соціальна мережа 
Facebook повідомила, що виявила низку платних політичних рекламних оголошень з Росії, які 
публікувалися під час виборчої кампанії 2016 року. Це було близько 3000 постів, вартість 
просування яких склала 100 тисяч доларів. Пости публікувалися через 470 несправжніх сторінок 
і акаунтів, які порушують правила соціальної мережі. За даними Facebook, усі сторінки 
керувалися з одного центру на території Росії – «Агентства інтернет-досліджень». Велика 
частина подібних дій, можливо, досі не виявлена, оскільки її не можна пов’язати із Росією, а 
саме з «Агентством інтернет-досліджень». Встановлювати такий зв’язок ставатиме все 
складніше, оскільки багато кмітливих «підприємців» уже навчилися перетворювати 
дезінформацію на прибутковий бізнес3. 

У жовтні 2018 року уряд США виділив 40 млн. доларів Центру глобальної взаємодії 
на підтримку ініціатив з протидії дезінформації та пропаганді, поширюваній зарубіжними країнами. 
Це фінансування підтримуватиме різноманітні зусилля з протидії російській, іранській та китайській 
дезінформації та пропаганді, спрямованій на зарубіжну аудиторію. Робота охоплюватиме 
впровадження технологій для раннього попередження про іноземну дезінформацію, аналіз 
зарубіжної аудиторії, найбільш вразливої до дезінформації, та розвиток партнерських відносин 
з впливовими місцевими соціальними медіа для виробництва контенту, спрямованого на важливу 
цільову аудиторію4. 

В свою чергу у Брюсселі в протидії фейкам спираються на мережу активістів та 
громадських організацій на кшталт Stopfake.org, яка спеціалізується на викритті дезінформації про 
Україну. Ці активісти та громадські організації звертають увагу Оперативної робочої групи ЄС 
на інформаційні фальшивки. А співробітники East Stratcom вже розслідують і 
викривають неправдиву інформацію та заяви. Результати їхньої роботи заносяться до багатомовної 
пошукової бази даних. 

Міжнародні організації постійно розроблюють резолюції, документи та створюють спеціальні 
групи для боротьби з поширенням дезінформації. 

У вересні 2015 року розпочала роботу оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій 
Європейського Союзу – East StratCom Task Force. 

Діяльність групи спрямована на: 
 роз’яснення ключових аспектів політики Європейського Союзу, створення його 

позитивного іміджу та протидія дезінформації; 
 ефективна комунікація та просування політики ЄС щодо Східного партнерства; 
 загальний розвиток медійного простору в країнах Східного партнерства та країнах-членах 

ЄС, що передбачає сприяння свободі ЗМІ; 
 вдосконалення механізмів, що уможливлюють передбачення, оцінку та реагування ЄС 

на дезінформацію, яка поширюється зовнішніми акторами ; 
 надання інформаційної підтримки делегаціям ЄС в Азербайджані, Вірменії, Білорусі, 

Грузії, Молдові, Україні5. 

                                                      
1 Testimony on Ukraine before the House Foreign Affairs Committee. U.S. Embassy in Ukraine. 
<https://ua.usembassy.gov/testimony-ukraine-house-foreign-affairs-committee/>. 
2 Горбулін, В.П. (заг. ред.) Світова гібридна війна: український фронт. Національний інститут стратегічних 
досліджень. <http://www.niss.gov.ua/articles/2431/>.  
3 Демократичний захист від дезінформації: рекомендації Atlantic Council. Media Sapiens Journal. 
<https://ms.detector.media/trends/1411978127/demokratichniy_zakhist_vid_dezinformatsii_rekomendatsii_atlantic_ 
council/>. 
4 США виділили 40 млн доларів на боротьбу з російською та китайською пропагандою. Цензор.нет. 
<https://ua.censor.net.ua/news/3094259/ssha_vydilyly_40_mln_dolariv_na_borotbu_z_rosiyiskoyu_ta_kytayiskoyu_ 
propagandoyu>. 
5 Горбулін, В.П. (заг. ред.) Світова гібридна війна: український фронт. Національний інститут стратегічних 
досліджень. <http://www.niss.gov.ua/articles/2431/>. 
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Оперативна група випускає щотижневий огляд дезінформації на сайті https://euvsdisinfo.eu, 
який створений у рамках кампанії спрямованої на поліпшення прогнозування, розгляду та 
реагування на прокремлівську дезінформацію1. 

Раніше ця робоча група фокусувалась на Східній Європі, намагаючись створити те, що 
називається "позитивним європейським наративом" у регіоні, пояснюючи політику, аналізуючи 
дезінформаційні тренди і розвінчуючи міфи. 

У 2017 році кілька країн Європейського союзу та Північноатлантичного альянсу підписали 
угоду про створення у фінському місті Гельсінкі центру з боротьби з кібератаками, пропагандою і 
дезінформацією. 

Зараз в діяльності центру бере участь 12 країн: Велика Британія, США, Франція, Естонія, 
Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Фінляндія, Іспанія, Німеччина, Швеція. НАТО і Євросоюз почали 
приділяти підвищену увагу гібридним загрозам з 2014 року, після початку гібридної війни Росії 
в Україні. Діяльність Центру спрямовано на проведення досліджень, аналіз гібридних загроз та 
методів боротьби з ними, проведення консультацій на стратегічному рівні між учасниками ЄС та 
НАТО, залучення до діалогу урядових та неурядових експертів. 

Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Соіні зауважив, що створення центру стало 
поштовхом для співпраці між НАТО та ЄС у сфері інформаційної безпеки2. 

Стосовно законодавства щодо протидії гібридним загрозам, то на початку квітня 2016 року 
Єврокомісія ухвалила «Спільні принципи протидії гібридним загрозам — відповідь Європейського 
Союзу». У документі наголошується на необхідності вироблення державами членами узгоджених 
механізмів реалізації стратегічних комунікацій для протидії дезінформації та публічного викриття 
гібридних загроз. У документі зазначається, що діяльність у сфері стратегічних комунікацій 
передбачає тісну взаємодію з НАТО, а також, що співпраця ЄС та НАТО дозволить обом 
організаціям більш ефективно реагувати на гібридні загрози. У документі стверджується, що 
провокатори можуть систематично поширювати дезінформацію, у тому числі в межах 
цілеспрямованих кампаній у соціальних мережах, прагнучи радикалізації окремих індивідів та 
дестабілізації суспільства3. 

У січні 2018 року Європейська комісія створила Експертну групу високого рівня для 
консультацій з питань боротьби проти підроблених новин і дезінформації в Інтернеті. До складу 
експертної групи увійшло 39 експертів, серед яких представники неурядових організацій, медіа 
компаній та великих Інтернет-компаній – таких як Facebook, Google і Twitter. Експертна група 
повинна оцінювати зусилля урядів, інтернет-платформ та ЗМІ в цьому питанні та скласти набір 
перевірених практик. Включивши технічні компанії в число членів, ця група зможе послужити 
містком між органами ЄС та приватним сектором. 

У березні 2018 року експертна група Єврокомісії опублікувала рекомендації та принципи для 
компаній-соцмереж, які мають визначати й видаляти контент із мовою ворожнечі та насильством. 
Для посилення боротьби з дезінформацією Експертна група пропонує діяти в таких п’яти основних 
напрямках: 

 підвищення прозорості в Інтернеті; 
 посилення інформаційної грамотності; 
 розробка інформаційних технологій для розширення можливостей користувачів і 

журналістів; 
 забезпечення плюралізму у медіа середовищі; 
 проведення постійних досліджень щодо впливу дезінформації на громадян і ефективності 

засобів протидії. 
Експертна група зазначає, що онлайн-медіа та інформаційні платформи повинні вказувати 

своїх власників аби користувачі могли чітко ідентифікувати, хто стоїть за певним типом інформації. 
                                                      
1 Мінгареллі, Х. (2018). Кампанія з дезінформації України мала свої наслідки для країни. zn.ua. 
<https://dt.ua/POLITICS/uyavlennya-pro-ukrayinu-v-yevropi-ne-maye-nichogo-spilnogo-z-realnistyu-mingarelli-
266219_.html>. 
2 У Фінляндії починає роботу Міжнародний центр з боротьби з кібератаками та дезінформацією. РБК Україна. 
<https://www.rbc.ua/ukr/news/finlyandii-nachinaet-rabotu-mezhdunarodnyy-1491930004.html1>. 
3 Joint Framework on countering hybrid threats a European Union response. European commission. 
<http://bit.ly/2t0ywSh>. 
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Прозорість з точки зору політичної та іншої реклами слід заохочувати як першочерговий крок. 
Окрім того важливо, щоб реклама не фінансувала дезінформацію. Підхід «follow-the-money» має 
зміцнюватися завдяки співпраці з рекламною індустрією. Це стане можливим, якщо рекламні 
компанії співпрацюватимуть лише з ресурсами, які поширюють правдиву інформацію та 
уникатимуть сайтів, що поширюють фейки. 

Поточна робота, яку проводять проекти Trust Project і Schema.org зі створення індикаторів для 
визначення надійності джерел і платформ може забезпечити корисні орієнтири для подальшого 
пошуку відповідних показників щодо підвищення прозорості онлайн ЗМІ і забезпечення 
журналістських стандартів. Надійні засоби масової інформації повинні об’єднати свої зусилля. Такі 
показники мають допомагати користувачам оцінювати якість контенту і дати їм можливість 
перевірити джерело, його власника та дотримання етичних і журналістських стандартів. Такі 
індикатори повинні відображатися поруч з журналістським матеріалом на сайті ЗМІ. Пошукові 
системи мають інтегрувати ці показники до своїх рейтингових алгоритмів пошуку. 

Експертна група визначає інформаційну грамотність як початкову точку для розвитку 
критичного мислення серед громадян, що в подальшому може мати вплив як на онлайн середовище, 
так і на поведінку людей поза мережею. Розвиток інформаційної грамотності зумовить розвиток 
фундаментальних прав людини, на кшталт права на свободу слова, а також забезпечить активну і 
відповідальну участь людей у громадському житті. У короткостроковій перспективі підвищення 
інформаційної грамотності розширить спроможність користувачів відрізняти фейки від якісних 
матеріалів. Масове підвищення інформаційної грамотності серед користувачів призведе до більшої 
соціальної стійкості відносно дезінформації. 

Європейська комісія заохочує та підтримує ініціативи, що сприяють розвитку інформаційної 
грамотності задля вирішення конкретних потреб субрегіону (наприклад, країн Балтії та Східної 
Європи) і концентрується на міждисциплінарній роботі організацій громадянського суспільства та 
ЗМІ. 

Також Експертна група підкреслює важливість регулярних звітів стосовно інформаційної 
грамотності від держав-членів ЄС і всіх зацікавлених сторін для сприяння оцінки, обміну досвідом 
та моніторингу зусиль по боротьбі з дезінформацією. 

На національному рівні існує проблема протистояння державного регулювання і свободи 
преси. Експертна група зазначає, що рішення, які дають державним регуляторам право надавати або 
обмежувати доступ до певних джерел новин є значним ризиком для свободи слова, і, відповідно, їх 
не слід заохочувати. Також Експертна група наголошує, що державний контроль не є належним 
рішенням для боротьби з дезінформацією, а незалежність ЗМІ – це обов’язковий критерій для 
розвитку демократичного суспільства 1. 

З березня 2019 року Єврокомісія запропонувала збільшити витрати на боротьбу з фейковими 
новинами в Інтернеті, створивши систему швидкого сповіщення, щоб якнайшвидше попереджати 
уряди та спонукати технологічні компанії до боротьби з дезінформацією. 

Віце-президент Єврокомісії з єдиного цифрового ринку Андрус Ансіп зауважив, що існують 
міцні докази, які вказують на те, що Росія є основним джерелом дезінформації у Європі. 
Дезінформація є частиною російської військової доктрини та частиною стратегії з розколу та 
ослаблення Заходу. 

Європейська комісія буде прохати соціальні медіа-платформи, зокрема Facebook, Twitter і 
Google, надавати щомісячні звіти про кампанії з дезінформації, які проводить Росія, напередодні 
виборів до Європарламенту в травні наступного року. У Брюсселі хочуть, 
щоб технологічні гіганти погодились активізувати зусилля, спрямовані на видалення неправдивого 
чи незаконного контенту, такого як розпалювання ненависті, екстремізм та онлайн-продаж 
контрафактної продукції2. 

У березні 2018 року Євразійський центр Атлантичної ради поширив рекомендації з питань 
захисту демократичних суспільств від дезінформації. Документ створено за підсумками обговорення 
понад 100 експертів із десятків країн світу – вчених, журналістів, урядовців, активістів, аналітиків та 
                                                      
1 Рожкова, Г. (2018). Інструменти ЄС у боротьбі з дезінформацією. Stopfake.org. 
<https://www.stopfake.org/uk/instrumenty-yes-u-borotbi-z-dezinformatsiyeyu/>. 
2 У ЄС представили план протидії російській дезінформації (2018). Європейська правда. 
<https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/12/5/7090280/>. 
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представників Facebook і Twitter. MediaSapiens публікує його основні тези, зокрема щодо рішень для 
урядів, ІТ-компаній, а також потребу створення Коаліції протидії дезінформації1. 

Європейський парламент в свою чергу прийняв Резолюцію «Стратегічні комунікації 
Європейського Союзу як протидія пропаганді третіх сторін»2,3. Прийнятий документ ґрунтується 
на нормативних актах Європейського Союзу, прийнятих раніше, зокрема на Плані дій щодо 
стратегічних комунікацій4. Резолюція складається із чотирьох розділів, а саме: 

 стратегічні комунікації ЄС у контексті протидії пропаганді; 
 викриття російської дезінформації та пропаганди; 
 боротьба з інформаційними війнами ДАЕШ, дезінформацією та радикалізацією; 
 стратегія ЄС з протидії пропаганді 5. 
Ключовими пунктами Резолюції «Стратегічні комунікації Європейського Союзу як протидія 

пропаганді третіх сторін» являються такі положення: 
 стратегічні комунікації та інформаційна війна є не тільки зовнішнім аспектом ЄС, але й 

внутрішнім. 
 дезінформація та пропаганда є складовими частинами гібридної війни. 
 позитивні меседжі ЄС мають бути наступальними, а не захисними. 
Також, у Резолюції викладаються аспекти інформаційного впливу Росії. Зокрема щодо роботи 

окремих фундацій та органів, телеканалів, мультимедійних сервісів. Розглядаються проблеми 
інформаційної війни з ДАЕШ та протидії дезінформації й радикалізації. 

Європарламент закликає інституції ЄС проводити моніторинг джерел фінансування 
антиєвропейської пропаганди, збільшити видатки на підтримку свободи ЗМІ у країнах-сусідах ЄС. 
Також, Європарламент підкреслює, що розпалювання ненависті, насильства або війни не може 
позиціонуватися як свобода вираження думок та наголошує на існуванні різниці між пропагандою 
та критикою. Однак не розкриває ці поняття і не встановлює межі між ними6. 

У квітні 2018 року ПАРЄ ухвалила другу поспіль резолюцію про боротьбу з інформаційними 
атаками. Асамблея послалася на дії Росії проти України та історію з ДАЕШ та закликала протидіяти 
всім проявам гібридної війни, в тому числі ліквідувати юридичні прогалини та координувати 
зусилля у протидії цьому новому явищу. Асамблея відзначила, що держави все частіше стикаються з 
явищем «гібридної війни», що створює новий тип загрози на основі поєднання військових та 
невійськових засобів, таких як кібератаки, кампанії масової дезінформації, в тому числі фальшиві 
новини, зокрема в соціальних мережах, порушення комунікацій та інших мереж. Асамблея 
висловила стурбованість з приводу численних випадків масових кампаній з дезінформації, 
спрямованих на підрив безпеки, громадського порядку та мирних демократичних процесів. 
У Парламентській Асамблеї Ради Європи підтримали протидію російській пропаганді на рівні 
Євросоюзу та рекомендували країнам-членам Ради Європи заснувати органи для відстежування 
дезінформації та фейків7. 

                                                      
1 Демократичний захист від дезінформації: рекомендації (2019). Atlantic Council. Media Sapiens Journal. 
<https://ms.detector.media/trends/1411978127/demokratichniy_zakhist_vid_dezinformatsii_rekomendatsii_atlantic_ 
council/>. 
2 European Parliament resolution of 23 November 2016 on EU strategic communication to counteract propaganda 
against it by third parties. European Parliament. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//EN>. 
3 Горбулін, В.П. (заг. ред.) Світова гібридна війна: український фронт. Національний інститут стратегічних 
досліджень. <http://www.niss.gov.ua/articles/2431/>. 
4 Action Plan on Strategic Communication. Eastern Partnership Civil Society Forum.  
<http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf>.  
5 European Parliament resolution of 23 November 2016 on EU strategic communication to counteract propaganda 
against it by third parties. European Parliament. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//EN>. 
6 Золотухін, Д. (2016). Протидія інформаційній агресії Росії на рівні законодавчих актів: Резолюція 
Європарламенту. Detector media. <http://bit.ly/2mVqxzW>. 
7 ПАРЄ ухвалила другу поспіль резолюцію про боротьбу з інформаційними атаками. Detector media. 
<https://detector.media/infospace/article/137017/2018-04-27-pare-ukhvalila-drugu-pospil-rezolyutsiyu-pro-borotbu-z-
informatsiinimi-atakami/>. 
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Не обійшлося без реакції соціальних мереж. Facebook впровадить інструменти для боротьби з 
неправдивими новинами. Facebook співпрацюватиме з організаціями, які займаються перевіркою 
фактів, – Snopes, ABC News та Associated Press. У листопаді 2018 року компанії Google та Facebook 
оголосили про запровадження заходів боротьби з фейковими новинами в інтернеті. Американські 
інтернет-гіганти вирішили змінити свою політику після висунутих на їхню адресу звинувачень у тому, 
що потік фальшивих новин у Google, Facebook та Twitter став одним із факторів, який призвів 
до перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах1. 

29 січня Єврокомісія оприлюднила перший звіт щодо протидії пропаганді – мова йде і про 
успіхи, яких досягли в усуненні політичної дезінформації такі інтернет-платформи як Facebook, 
Google чи Twitter. 

У цьому звіті єврокомісар із цифрової економіки Марія Ґабріель застерігає, що багато 
ініціатив задіяні лише в деяких державах-членах. Але ж дезінформація не знає кордонів, тож 
потрібен загальноєвропейський підхід, усі держави ЄС повинні працювати в цій сфері, а також, 
наголосила на тому, що що «поле дій» у сфері прозорості в інтернеті стосується тільки політичної 
реклами. Воно не покриває рекламу, яка переслідує приховано політичні цілі. Слід розширити це 
поле дій. 

З огляду на підозри щодо втручання Росії у виборчі процеси, зокрема в США, кібератаки й 
кампанії дезінформації, фінансовані як державами так і приватними установами, ЄС із наближенням 
виборів до Європарламенту намагається підготуватися до можливих подібних впливів та сценаріїв 
якомога краще. 

Особливо євроінституції побоюються, що вибори до Європарламенту наприкінці травня цього 
року можуть бути підірвані втручаннями ззовні. З огляду на це Єврокомісія та Європарламент 
намагаються примусити Facebook, Twitter, Google та інші компанії вжити заходів для боротьби з 
хакерами, тролями й, зокрема, підтримуваними на державному рівні в Росії дезінформаційними 
кампаніями. 

Уряди, міжнародні організації, громадські та приватні компанії запропонували чимало ідей, як 
боротися із дезінформацією. Проте, важливо розуміти, що проблема ширша за дії Росії чи іншої 
сили. Демократичною відповіддю на це повинні займатися усі групи суспільства, а країни 
працювати разом, щоб переймати позитивний досвід та вчитися на помилках одне одного, адже 
демократія вимагає єдиного розуміння зовнішньої реальності, а фейкові новини приводять 
до розбіжності у сприйнятті цієї реальності. 

Державна політика країн, законодавство і технічні рішення можуть виявити і обмежити 
потенційну шкоду ворожої дезінформації. Проте одного чіткого способу для цього немає, адже 
технології постійно розвиваються, внаслідок чого вдосконалюється й техніка зловмисників. 
Підрозділи громадської дипломатії в європейських та американських посольствах повинні 
активізувати зусилля, спрямовані на боротьбу з фейками, як шляхом їх викриття, так і шляхом 
запровадження «потоку правди» у соціальних мережах та підтримуючи незалежні місцеві 
громадські організації, залучені до зусиль такого роду (наприклад, StopFake в Україні). 

Попри те, що наразі в Україні вже розробляється законопроект про протидію фейкам, було б 
доцільним для уряду спільно з незалежними експертами, рекламною та медійною галуззю також 
розробити комплексний план дій для боротьби з дезінформацією. Запровадження комплексних дій 
набуває ваги не лише через поширення неправдивої інформації з боку РФ, але й з огляду 
на майбутні вибори, що зазвичай активізують розповсюдження дезінформації в соціальних мережах 
і на різних Інтернет-платформах. 
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TECHNOLOGIES:THE CONTENT, FEATURES, MEANS 
OF PREVENTION AND COUNTERACTION 

The  tiredness  of  a  society  from  the  numerical  (by  the  number  of  candidates  for  election) 
presidential  election  campaign,  the  unprecedented  result  of  the  winner’s  vote,  the  key  role 
played by technology in the election campaign and other features of the 2019 election campaign 
in  Ukraine  in  the  presidential  election,  require  institutional  settlement  of  issues  with  the 
formation  of  public  opinion Ukraine.  The  political  players  use  social  networks  to  spread  their 
agitation and mass messages more often. However, their role isn`t always constructive. One of 
the destructive tools of the election campaign is the concept of "virtualization" of the president 
and the need to study this phenomenon for the perspectives of electoral practices in Ukraine. 
Keywords: decency technology, presidential election campaign, destructive electoral 
technologies, counteraction, Ukraine. 

Formulation of the problem. The presidential campaign 2019 in Ukraine has become 
unprecedented with its use of social networks. Exactly due to their capacity Volodymyr Zelenskyi could 
catch up his rating in a peak short period of time. But on the other hand, manipulations, anti-advertising, 
enemy language and online labelling, actually, split the Ukrainian society into two parts. For the first time 
during the independence period the presidential campaign demonstrated such a breakup between the 
candidates for the highest state position. 

Unexpectedly for Ukrainian election campaign, Instagram, Facebook, Telegram turned to be a really 
efficient political tool. Exactly these social networks helped to assure Volodymyr Zelenskyi’s success. 

Status of studies. The fundamental works on the topic of election technologies were made by 
Ukrainian researchers – D. Bohush, V. Rybachenko, I. Polischuk, L. Horishko, V. Kovalevskyi and others, 
although they don’t pay much attention to such important component of elective process as destructive 
potential (in the aspect of influence on the social point of view) of digitalized elective technologies during 
the last presidential campaign in Ukraine. 

The aim of article. The aim of this research is to investigate the peculiarities of application of 
modern destructive digitalized elective technologies and analyze their impact on the result of the election. 

The statement of the main content. After the Russian social networks “Odnoklasniki” and 
“VKontakte” had been banned in Ukraine, the audience switched to “Facebook” and “Instagram”. In 
particular, the Ukrainian “Facebook” segment has risen fourfold, and by February 2019 it accounted more 
than 12 million users1. 

According to the data presented by the Ministry of Internal Affairs 11 thousand 226 messages about 
violation or prevention of election process have been stated, 915 minutes have been concluded, 436 
criminal proceedings have been started since the start of election campaign. The majority of messages were 
about the illegal agitation – 3444, bribe of electors – 958, hooliganism – 397 and prevention of realization 
of election right – 3232. 

Political players use social networks for spreading their agitation and messages more often. But their 
role is not always constructive – social networks have become a really effective tool for black PR, anti-
advertisement, which are aimed against the rivals and manipulating the social point of view. Several years 

                                                      
1 Deutsche, W. (2019). Лайк замість гречки: як політики агітують у соцмережах. <https://www.dw.com/uk/ 
лайк-замість-гречки-як-політики-агітують-у-соцмережах/a-47435207> (2019, April, 30). 
2 Вибори Президента 2019: Підсумки роботи МВС у цифрах та фактах. МВС України. 
<https://mvs.gov.ua/ua/news/20960_Vibori_Prezidenta_2019_Pidsumki_roboti_MVS_u_cifrah_ta_faktah.htm> 
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ago, some politicians and partied made investments into media – “jeans”, but now they are much eager to 
pay different internet-bots1. 

According to the research by Kyiv International University of Sociology conducted on the request 
of “Detector Media”, 23,5% of citizens of the country get information about the situation in Ukraine and in 
the world exactly from social networks. 12,4 % trust this information2. 

Kyiv International Institute of Sociology presented sociological data that 74% of Ukrainians in 2018 
consider television as the key source of news. But the quotient of TV addiction is reducing, and almost one 
third of Ukrainians read the news in the Internet mass media, and every fourth Ukrainian reads the news in 
social networks. This means that for the first time in history posts in social networks have considerable 
political impact. And possibilities for targeting of social point of view have million coverage. They, in 
particular, were used by Zelenskyi’s headquarters, led by digital director Myhailo Fedorov. Having great 
recognizability Zelenskyi used the positions in the sphere of online platforms. For example, one of the 
destructive tools of election campaign is the concept of president ‘virtualization’. The minimal physical 
activity, absence of specific plan of actions and complete mystique of the candidate. For example, 
as a respond to blame for drug addiction, Zelenskyi posted a video swimming in the pool with a comment 
“The time of dirt, troubles, depression for people. The pool takes it off. 

I recommend it to everyone.” 1 million of views by evening3. 
“Zelenskyi not just changed the rules of the game, engaging the young electorate, building his 

campaign on getting immediate response in social networks; but he could also impose his new political 
game on Poroshenko – based on digital communication, which became an easier and much effective 
method. Also unprecedented tool was the film product “The Servant of the nation”, which created the 
ready-made association about the president before the election. It can also serve as a certain pressure on 
public opinion, as it sets its alternativeless scenario of actions. But the virtualization of the candidate either 
really explains political landmarks, or, to the contrary, confuses the voter, giving false hopes?4. 

The effective election technology is incriminating evidence. In election campaign 2019 we can 
observe a lot of examples, which were used by Tymoshenko, Poroshenko and Zelenskyi against each other. 
It refers to the information about Zelenskyi’s business in Russia, and scandal with the theft of funds in 
Defense Industry. Politicians hire journalists, who search for such information which can damage the image 
of the opponent and publish it in the necessary moment. These can be the articles written to order in printed 
mass media or TV stories. 

The essence of destructive technology of using bots is that a lot of fake accounts leave positive 
comments under the posts on president’s page and create the illusion of public support. Under the 
critical posts of other users, they, on the contrary, leave negative comments, try to discredit the author 
or the published information, change the discussion accents, substitute the concepts, calm down 
the agitation. 

Such advertisement was most widely spread by such pages as “Cynic Bandera”, “The Ministry 
of mountebanks”, “Betray/Victory”, “Yellow ribbon”, “Boycott of the Party of Regions”. The journalists of 
the publishing house “The Babel” analyzed, who paid for the spreading of such videos in social networks 
and found out that the digital agency “Postmen” stands for all the publics. It also tackles the conduct of the 
pages of the president and political party “Solidarity”. All in all, the advertisement of these videos 
in Facebook cost not less than 2 million hryvnas5. 

                                                      
1 Костюк, Б. (2019). Соціальні мережі – місце маніпуляцій суспільною свідомістю. 
<https://www.radiosvoboda.org/a/28856229.html> (2019, April, 30). 
2 Київський міжнародний інститут соціології. Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда: 
результати всеукраїнського опитування громадської думки. 
<https://detector.media/doc/images/news/archive/2016/164308/AReport_Media_Feb2019_v2.pdf >. (2019, April, 30). 
3 КМІС соціологічне дослідження (2019). <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=858&page=1>. 
(2019, April, 30). 
4 Верстюк, И.Н. (2019). Как новые технологии переворачивают выборы. Новое Время, 13. 
<https://magazine.nv.ua/journal/3360-journal-no-13.html> (2019, April, 30). 
5 Спірін, Є. (2019). 5 днів до другого туру. Агентство, яке веде соцмережі Порошенка, просуває ролики 
про «наркомана Зеленського». Ми зʼясували, скільки це коштує. <https://thebabel.com.ua/texts/28810-5-dniv- 
do-drugogo-turu-agentstvo-yake-vede-socmerezhi-poroshenka-prosuvaye-roliki-pro-narkomana-zelenskogo- 
mi-z-yasuvali-skilki-ce-koshtuye>. (2019, April, 30).  



EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ                         ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online) 

 130

On the whole, such destructive technology as emotion manipulation was the key one for Petro 
Poroshenko’s election campaign, and not just in social networks. For example, it is the comparison of 
Poroshenko with Putin, conveying that all the candidates except him will make arrangements with 
Russia, that the victory of Zelenskyi will lead to revanche of ‘regionals’. The thesis that Zelenskiy will 
support Russia or oligarch Ihor Kolomoiskyi will rule the country were actively promoted. The people 
were also divided into two camps – those who supported Poroshenko were patriots who long for 
development of Ukraine, and those who voted for the rest of the candidates were insane people or 
obvious “vatniks”(People who support Russia).One of the used methods was the principle of “disrespect 
transmission” The opponent is deliberately directed to dubious remarks, when the disrespect for the 
voters is revealed. Then this disrespect is transmitted either in time, when the past prominence of the 
opponent is translated, or from the smaller audience to the bigger one (TV translation). The candidates’ 
slogans, the ways of agitation distribution, anti-advertisement usage, viral information, obvious fakes. 
As the primary voters had to become young people, Volodymyr Zelenskyi’s team used the internet 
extremely actively to convey their message to the masses. Their advertising campaign is characterized by 
the striking simplicity and certain courage in slogans – “Let’s meet the spring without gunpowder”, “ Put 
the tick – and shut down their business”, “ Let’s make them all together” etc. Supporting such a brave 
candidate everyone as if made efforts to ruin the present politics, was against the system – and as we 
know every person has rebellious moods, and the possibility to express them in such way helped 
Volodymyr Zelenskyi get high support from Ukrainians. During his speech on debates on April, 19 
at the Olympyiskyi stadium1. 

Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyi successfully used such manipulative technology as “magic 
numbers” and pointed out that during the period of presidency his opponent Petro Poroshenko increased his 
fortune 82 times. For society such fact turned out to be shocking, the reaction of the stadium was heard and 
then followed the articles with the same headlines. 

Especially if the proverb “Numbers don’t lie” is true, such unbelievable sums of money seem to be 
a crime against the people. Such manipulation is powerful because the number is stated without 
comparison with other years and officials, and even though it is torn out of context, it still evokes plenty 
of negative emotions. Also, the manipulative tool “generalization”2 was used. Appealing to the opponent, 
Volodymyr Zelenskyi named his friends to be corrupted. Without naming concrete people and their 
number, he made the people think that all the president’s friends are corrupted. As there is no evidence to 
support this fact or prove it to be false – this manipulative reply also considerably increased his rating 
for voters. 

One should mention, that Poroshenko’s team didn’t ignore the digital field either. Labelling as a drug 
addicted person, creating the video where Ze dies. Poroshenko’s team played the digital game, introduced 
by Zelenskyi, but behaved as the old-school politician. 

Among the destructive technology there are also critics and opponent discreditation. More than one 
third of the materials (37%) in regional mass media contained the features of order, other 7% had the 
features of contra-agitation and black PR. Such are the results of investigation by Citizenship Unity “The 
institute of Mass Information”, which was conducted in 10 regions of Ukraine in March 2019. 7% of the 
total amount of materials about politicians contained the features of agitation against candidates. The most 
of them were aimed against Petro Poroshenko ( 49% from the total amount of negative materials with the 
features of order), Julia Tymoshenko ( 18%) and Volodymyr Zelenskyi (18%)3. 

According to the monitoring during 1-5 of April 2019, conducted by Citizenship Unity “ The 
Institute of Mass Information” the majority of news was against Petro Poroshenko – 77, 7% (234 texts), 
when 22,3 % (67 texts) were against Volodymyr Zelenskyi. Except the number, the character of such news 
was also different: Zelenskyi was said to be not competent, not ready to become the President, he was 
blamed to have Russian connections or business with oligarch Ihor Kolomoyskyi, but some sites spread 
                                                      
1 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн. <https://www.rbc.ua/ukr/news/debaty-zelenskogo-poroshenko-glavnoe-
1554314386.html>. (2019, April, 30). 
2 Маніпуляція й маніпулятивні технології. <http://sd.net.ua/2012/03/06/manipulyaciya-j-manipulyativni-
texnologiyi.html>. (2019, April, 30). 
3 Хто найбільше джинсував в інтернет-ЗМІ? Моніторинговий звіт за 1–12 квітня 2019 року. Інститут масової 
інформації. <https://imi.org.ua/monitorings/khto-naybil-she-dzhynsuvav-v-internet-zmi-monitorynhovyy-zvit- 
za-1-12-kvitnia-2019-roku/>. (2019, April, 30). 
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obvious fakes against Poroshenko, blamed him to do falsification or breaking up the process of election at 
all, immediate beneficiation and building one more “Mezhyhiria”1. 

A separate part of destructive technologies is the manipulation of ratings and sociological surveys. 
This is especially noticeable in the media. 

The general picture of the monitoring of the public organization Detector.media also demonstrates 
the lack of centralized state censorship, but at the same time, the restrictions that the owners and their 
political allies set for news and talk shows is very noticeable everywhere. For some channels, for example, 
ICTV, Inter, STB, "Ukraine", they are characterized by so-called "PR-digests". It is a cutting of the short 
messages with the campaign statements, the election promises or the life scenes of candidates, who spread 
noncritical perceptions of candidates, and the voter sees only the populism, rather than the meaningful 
information that would enable him to make the right decision. The lack of critical information is also 
evident during the talk show, where the VIP guests receive a "warm bath" with a comfortable environment 
and inexpressive issues, and thus have the opportunity to show themselves in the most beneficial light2. 

According to the survey "3D profiles of the presidential election participants-2019" conducted by the 
Center for Applied Research, the Internet in 2018, the Internet, for the first time, has caught up with the TV 
as a way of getting political news. About 70% of voters receive information from TV and from the 
network; they often combine these sources. In this case, Facebook as the source of the news overtook the 
traditional online media. Thus, the information is received by 49% of voters from Facebook, and 43.5% 
from the on-line media. 

The Protection Center of Kyivans has created a special information line, which can be used by voters 
who were tried to be bribe, to be manipulate, to be request personal data, or tried to be engage in the other 
electoral manipulations. Kyivans are counseled by lawyers who record offenses in accordance with the 
electoral legislation of Ukraine and help to send a case or appeal to law enforcement agencies. In the future, 
this allows the persons whose rights have been violated to appeal to law enforcement agencies in order to 
bring the perpetrators to justice3. Such centers and hotlines should be created not only in Kyiv, but also in 
each city. In addition, it is necessary to raise the level of awareness of Ukrainians, to disseminate 
knowledge about media education. 

In Ukraine, the Ministry of Internal Affairs has launched the information and analytical system 
"Elections 2019", which in the online mode fixes how many daily violations of electoral law are recorded 
on the territory of the entire Ukraine. Any person can check how many and what violations were recorded 
on a particular day. The system is aimed at publicly showing to voters which of the candidates is acting 
unlawfully. 

Means of prevention and counteraction are in the control and timely sorting of the information field, 
that is, in information hygiene. It is important to check the information and sources of information in the 
search engines. There are also legal peculiarities of the counteraction to lies on the Internet. For example, 
the lawyer must prove, firstly, the fact of the dissemination of information, and secondly, to establish and 
indicate in the lawsuit of the author of the information material, the person who distributed it, as well as the 
owner of the website that hosts the information material ( paragraphs 9, 12 of the resolution of the Plenum 
of the Supreme Court of Ukraine "About the judicial practice in cases of protection of the dignity and honor 
of an individual, as well as the business reputation of a natural person and a legal entity"). 

In the case of social networks, such as Facebook, in certain circumstances this will be extremely 
difficult and sometimes impossible. A capital truth known to all legal professionals – each party must prove 
the circumstances to which it refers as a basis for its claims and objections. Therefore, in asking for the 
affiliation of a Facebook page to a particular person (the defendant), it is only possible to sigh with the relief 
of the plaintiff’s lawyer if the defendant in a court recognizes that such account (web page) in Facebook really 
belongs to him and he really disseminated the disputed information. In this case, the well-known rule of the 
court operates – the circumstances that are recognized by the parties are not subject to proof. 
                                                      
1 Хто мочить кандидатів? Негатив в онлайн-медіа (2019). Інститут масової інформації. 
<https://imi.org.ua/monitorings/khto-mochyt-kandydativ-nehatyv-v-onlayn-media/>. (2019, April, 30). 
2 Експерт: Особливість кампанії-2019 у ЗМІ – маніпуляції з рейтингами (2019). Укрінформ. 
<https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2650426-ekspert-osoblivist-kampanii2019-u-zmi-manipulacii-z-
rejtingami.html> (2019, April, 30). 
3 Чесні вибори у Києві: як протистояти махінаціям (2019). Центр захисту киян. 
<https://czk.org.ua/kyiv/news/972> (2019, April, 30). 
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If the defendant chooses the position "I am not me and the house is not mine", then the plaintiff will 
have to bring the court to the fact that the account on the social network from which the information is 
disseminated belongs to the defendant. Moreover, it is just about proving this fact with the use of the 
appropriate, admissible and reliable evidence; the court is not obliged to believe the plaintiff by word. 
However, with the proofs of affiliation account in social networking to a certain person, everything is quite 
difficult. There is no reliable evidence of affiliation to the account holder even as an administrator of a 
social network, since when registering, the user can specify any data, such as someone else’s or fictitious. It 
is appropriate to mention here a special mark in social network "Facebook" in the form of a tick in the blue 
circle next to the user name, which must confirm the identity of the account to a certain person. The 
procedure for such verification is rather vague, available to not all users (only for politicians, athletes, 
artists, and journalists) and regulated by the internal rules of the "Facebook" itself. It is unlikely that such 
"evidence" will satisfy the court, but one should not forget that login and password for logging into the 
account can simply be transferred to someone else, lost or the account will be broken. 

However, due to the fact that Facebook’s verified accounts are owned by public persons who actively 
use them to increase their popularity, it is unlikely that such people, known to the world, will refuse to give 
up their words and will assert in a court that the account does not belong to them. 

A recognized fact of affiliation with the defendant’s account means the absence of the plaintiff’s 
obligation to prove this fact. The cases of refusals of respondents from other, non-verified accounts are quite 
real and even widespread in the judicial practice. The position of the court in such situations is rather 
unequivocal – if the plaintiff did not prove the affiliation of the account from which the information was 
disseminated to the respondent, then such a claim cannot be satisfied. As to the owner of the website, which is 
also the proper defendant in the lawsuit and which the plaintiff has also to establish, too, the following should 
be noted. The current legislation (Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights") distinguishes between 
such terms as "website owner", "web page owner" and "account". There is a legal presumption: unless proven 
otherwise, the owner of the website is the registrar of the corresponding domain name or the recipient of the 
hosting services. Talking about the same social network "Facebook": facebook.com domain name is Facebook 
Inc., registered at 1601 Willow Road, Menlo Park, California, United States of America; in fact, the 
information of European users of this network is stored on the servers of Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal 
Square, Grand Canal Harbor, D2, Dublin, Ireland. Of course, you can specify the company Facebook Inc. 
the defendant in a suit filed, for example, with the Pechersk District Court of Kyiv, but it is clear that the 
practical benefit of this will be very doubtful – the American company is not obliged to comply with the 
decisions of the Ukrainian courts. In such cases, where it is almost impossible for the author of the 
information, its distributor, and the owner of the website to be held liable, it may be possible, for example, to 
recognize the information as inaccurate and to refute it in the order of the separate proceedings1. 

According to right saving organization the Freedom House, the most popular tactics of the social 
media manipulation in Ukraine are the use of the paid pro-government bloggers and political bots2. 

Conclusions. In summary, we can say that the retraction social media false information can be quite 
a daunting task that will require the applicant and his lawyer innovative approaches, creative solutions, 
sound and prudent strategy of the case and perseverance and sometimes even a certain percentage luck. 
However, this does not mean that it is impossible to win such a case and it is not necessary to fight for its 
reputation. On the contrary, the active position of the plaintiff himself, along with a properly constructed 
work with facts and evidence, will be almost certainly a guarantee of a positive result. 

In the state, the body should be established as a convergent and independent regulatory and 
supervisory authority in the media sphere, which should also be regulated in the Internet sphere. The 
current challenges and threats faced by our state in the media space require more decisive action from the 
regulator to respond to numerous violations on radio, television and on the Internet3. 

The effectiveness of their use cannot be overestimated and it is even more difficult to recognize 
a simple person in a modern, filled informational environment. Therefore, you should carefully check 
the facts, pay attention to the rhetoric of the speaker, the slogans, not to believe the emotional component, 
but have rational approach to this important period in the public policy as the presidential elections. 
                                                      
1 Ліга: Закон. <https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/181455_sprostuvannya-nedostovrno-nformats-poshireno-u-
sotsalnikh-merezhakh-shcho-skazhe-sud> (2019, April, 30). 
2 Freedom House. Freedom on the Net 2017. <https://regmedia.co.uk/2017/11/14/fotn.pdf> (2019, April, 30). 
3 Конах, В.К. (2017). Забезпечення безпекових імперативів у медіапросторі України (контентний вимір): 
монографія. Київ: Видавництво «Фенікс», 379. 
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CYBER HYGIENE POLICY’S IMPLEMENTATION:  
CANADA AND RUSSIA EXPERIENCE COMPARISON 

The main purpose of the article is to underline the role of cyber hygiene for ordinary users and 
for  social  system  and  society  in  general.  The  invention  of  the  Internet  and  other  new 
communication  means  raise  efficiency  and  speed  of  business  and  finance  management. 
However,  these  technologies  increase  the  risks  of  disinformation  spreading,  confidential  data 
loss, and hacking and phishing attacks on government, business,  and private  sites. The author 
underlines key specific issues of modern social life and work connecting with Internet invention 
and the main consequences of cyber hygiene rule breaches. The paper research connected with 
implementation of  cyber hygiene and  cybersecurity policies  in Canada and Russian Federation 
makes  the comparative analysis of qualities of  these practices  in democratic and authoritarian 
societies and exposure of the most effective rules for secure Internet use. 
Keywords: cyber hygiene, digital hygiene, information technologies, information security, cyber 
security, cyber crime. 

Вступ. Питання цифрової гігієни набуває дедалі більшої ваги в епоху масштабного розвитку 
інформаційних технологій й переходу у цифровий формат політичного, економічного, соціального 
та культурного життя суспільства. Безпека особи та захист її персональних даних, інтересів та майна 
в інформаційній сфері мають винятково вагоме значення. 

Виникнення мереж Інтернету та розвиток комунікаційних технологій підвищили ефективність 
та швидкість керування політикою, бізнесом та фінансами. Наявність ноутбуку або мобільного 
телефону з різноманітними додатками дозволяє людині дистанційно навчатися, працювати, 
здійснювати фінансові операції, спілкуватися з іншими людьми з усього світу. З кожним роком 
набирають обертів технології «розумного дому» та «розумного міста», електронна роздрібна 
торгівля, що значно спрощує життя суспільства. Проте, з розвитком подібних технологій 
злочинність також переміщується у віртуальний простір. Крадіжки персональних даних та даних 
підприємств, державних структур та інститутів, хакерські атаки, поширення недостовірної 
інформації для здійснення шахрайства та фінансових махінацій, розповсюдження інформації, яка 
деструктивно впливає на окремі групи населення є невід’ємною частиною віртуального життя 
суспільства. 

Під загрозою є також національні інтереси держав, оскільки новітні технології істотно 
збільшують ризик витоку конфіденційної інформації, поширення дезінформації, що може призвести 
до внутрішніх та зовнішніх конфліктів, уможливлює хакерські атаки на державні сайти, а також 
внутрішні інформаційні системи. Саме тому питання цифрової гігієни та кібербезпеки набувають 
дедалі більшої актуальності. Адже недостатня поінформованість та неналежна увага до правил 
безпеки одного з користувачів, може призвести до інфікування всієї інформаційної системи. 

Хід дослідження. Забезпечення безпеки особи або соціальної групи є, відповідно 
до загальновідомої «Піраміди Маслоу», однією з фундаментальних потреб людини, на якій 
базуються такі вищі потреби як приналежність до соціальної групи, повага та самореалізація1. 
Відповідно, недотримання правил та умов особистої та/або групової безпеки спричинює негативні 
наслідки для психологічного та соціального розвитку як окремої людини, так і суспільства 
                                                      
1 Maslow, A.H. (1970). Motivation and Personality (2nd ed.). New York: Harper & Row. 
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загалом1. За подібних умов питання інформаційної безпеки є одновимірними з питаннями 
фізичної безпеки. 

За даними міжнародних агенцій We Are Social та Hootsuite станом на початок 2019 року 
кількість інтернет-користувачів зросла більше ніж на 1 мільйон у порівнянні з попереднім роком і 
склала 4,39 мільярдів користувачів, що становить 57% від загального населення планети. З них 
3,48 мільярди є активними користувачами соціальних мереж. Якщо розглянути дані щодо 
кількості інтернет-користувачів за регіонами світу, то найбільший процент – близько 95% 
населення, залученого до глобальної мережі, припадає на країни Північної Америки, а також 
Північної і Західної Європи2. На другому місці Південна Європа – 88%, Східна Європа (в тому 
числі, Росія) – 80% та Південна Америка – 73% від загалу населення даного регіону3. Найнижчий 
рівень залучення користувачів до мережі Інтернет у Центральній Африці – всього 12 %4. З огляду 
на зазначені статистичні дані вимальовується картина більшої / меншої актуальності питань 
забезпечення інформаційної безпеки особистості у мережі Інтернет та дотримання людиною норм 
цифрової гігієни. 

Вперше поняття «цифрової гігієни» застосував американський вчений у галузі теорії 
обчислювальних систем та один з «батьків-основоположників» Інтернету Вінт Серф у Заяві 
до Спільного економічного комітету Конгресу США5, у якій він зазначав, що більшість загроз 
інформаційній безпеці виникає в процесі роботи інтернет-користувачів, які, незалежно від їх 
статусу, нехтують правилами гарної кібер-гігієни6. 

Поняття «цифрової гігієни» включає практики та кроки, до яких мають вдаватися користувачі, 
незалежно від їх соціального статусу та професії, яких вони мають дотримуватися для підтримання 
нормального функціонування системи та забезпечення її інформаційної безпеки під час онлайнових 
сесій в мережі Інтернет7. Адже точки з’єднання та канали передачі даних, які використовує пристрій 
для зв’язку з іншими інформаційними системами, для встановлення окремих додатків та послуг, 
можуть бути використані для злочинного зовнішнього проникнення у систему8. До таких точок 
входу належать всі електронні пристрої та сигнали, такі як Wi-Fi, Bluetooth і у сумі сигнали 5G, 
різноманітні додатки та платформи тощо. 

Прикладами порушення правил цифрової гігієни слід вважати використання одного пароля 
для всіх web-ресурсів та додатків, або використання слабкого пароля, невчасне оновлення 
програмного забезпечення та баз антивірусів, передача робочих файлів за допомогою особистої 
пошти, користування незашифрованими USB-накопичувачами та ін.9 Ці безневинні на перший 
погляд практики порушення правил цифрової гігієни при користуванні інформаційними 
ресурсами можуть призвести до викрадення або втрати даних, порушення конфіденційності 
інформації, виникнення загроз безпеці не тільки окремої особи або групи осіб, але і безпеці 
соціальної системи загалом. Теоретично, відповідальність за безпеку даних користувачів мають 
нести розробники та постачальники web-сайтів та додатків, проте на практиці притягнення їх 
до відповідальності є досить складним та малоймовірним процесом, до того ж особисті дані вже 
буде втрачено. 

Підсилює необхідність розв’язання даної проблеми те, що більшість держав або мають 
обмежене законодавче забезпечення щодо цього питання, або не мають його взагалі через 
                                                      
1 Войскунский, А.Е. (2010). Информационная безопасность: психологические аспекты. Национальный 
психологический журнал, 1(3), 48-53. 
2 Global Digital 2019 reports. We Are Social. <https://wearesocial.com/global-digital-report-2019>. (2019, січень, 30). 
3 Global Digital 2019 reports. We Are Social. <https://wearesocial.com/global-digital-report-2019>. (2019, січень, 30). 
4 Global Digital 2019 reports. We Are Social. <https://wearesocial.com/global-digital-report-2019>. (2019, січень, 30). 
5 Cerf, V.G. (2000). Statement to the United States Congress Joint Economic Committee. 
<https://www.jec.senate.gov/archive/Documents/Hearings/cerf22300.htm>.  
6 Cerf V.G. (2000). Statement to the United States Congress Joint Economic Committee. 
<https://www.jec.senate.gov/archive/Documents/Hearings/cerf22300.htm>. 
7 What is cyber hygiene? CyberSecurity Forum. <https://cybersecurityforum.com/cybersecurity-faq/what-is-cyber-
hygiene.html>. (2019, березень, 04). 
8 Depow, J. Poor personal cyber hygiene is putting your fellow Canadians at risk. iPOLITICS <https://ipolitics.ca/ 
article/poor-personal-cyber-hygiene-is-putting-your-fellow-canadians-at-risk>. (2018, вересень, 28). 
9 Depow, J. Poor personal cyber hygiene is putting your fellow Canadians at risk. iPOLITICS <https://ipolitics.ca/ 
article/poor-personal-cyber-hygiene-is-putting-your-fellow-canadians-at-risk>. (2018, вересень, 28). 
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відсутність технічних засобів і можливостей для розробки та реалізації відповідного законодавства1, 
що призводить, зрештою, до того, що кіберзлочинці можуть отримати доступ до мережі Інтернет 
анонімно або безкарно здійснювати правопорушення з-за кордону2. 

Саме тому, з кожним роком дедалі більше держав світу надають увагу розробці політики 
кібербезпеки держави та формуванню загальних правил та рекомендацій щодо користування 
мережею Інтернет для власних громадян. До таких держав, які більш-менш ефективно 
впроваджують політику кібербезпеки та цифрової гігієни слід віднести Канаду та Російську 
Федерацію. 

За даними міжнародного агентства Global Web Index середньостатистичний канадець 
проводить близько 5:51 годин в день в мережі Інтернет. Водночас кожен житель Росії витрачає 
близько 6:29 свого щоденного часу на користування Інтернетом3. 

Починаючи з 2004 року, кожного жовтня Канада за прикладом США проводить Місяць 
поінформованості про кібербезпеку, спрямований на інформування громадян щодо заходів та 
ресурсів, які допомагають забезпечити власну онлайн-безпеку та протистояти кіберзагрозам4,5. 

У 2018 році для захисту політичної, економічної, соціальної та культурної сфер життя 
суспільства та боротьби з ризиками кіберпростору Канада оновила власну Національну стратегію 
кібербезпеки відповідно до рекомендацій міністрів оборони, інновацій, інфраструктури, державних 
послуг та Ради казначейства6. Відповідно до цієї Стратегії уряд Канади інвестує понад 500 мільйонів 
доларів протягом 5 років на розвиток системи кібербезпеки держави. Водночас, для розробки 
ефективної політики Уряд Канади запровадив кампанію «Cyber Review» для отримання 
рекомендацій від федерального уряду, цифрової спільноти, експертів з кібербезпеки, бізнес-лідерів, 
урядових чиновників, правоохоронних органів, науковців та зацікавлених громадян. 

Політика Національної кібербезпеки Канади передбачає створення нового Кіберцентру під 
керівництвом Канадської організації безпеки, основною метою якого є координація та співпраця 
з приватним сектором та громадянами держави для протидії інформаційним загрозам державі та 
суспільству7. Важливою у плані розширення можливостей переслідування кіберзлочинності є роль 
Національної групи з координації протидії кіберзлочинності. Дана Група є також координаційним 
центром щодо взаємодії з внутрішніми та міжнародними партнерами8. Федеральний уряд Канади 
ініціював впродовж останнього періоду фінансування проектів, спрямованих на впровадження 
інновацій, економічне зростання та розвиток проектів для молоді, пов’язаних з кібербезпекою та 
цифровою гігієною9. Наприклад, у зв’язку зі зростанням попиту на кваліфікованих фахівців у галузі 
кібербезпеки уряд Канади пропонує заохочувати студентів до переходу в галузі науки, техніки, 
інженерії та математики, а також розширювати спеціалізацію фахівців у галузях гуманітарних наук 
з урахуванням навичок, необхідних для роботи у сфері кібербезпеки10. 

Одним з основних положень даної політики є також допомога канадцям в онлайновому 
захисті. Завдяки кампанії «Get Cyber Security» у 2010 році уряд Канади підтримав ініціативу щодо 

                                                      
1 Овчинников, С.А., Русакова, Н.А. (2013). Демократические проблемы обеспечения информационной 
безопасности. Информационная безопасность регионов, 1(12), 5-12. 
2 Овчинников, С.А., Русакова, Н.А. (2013). Демократические проблемы обеспечения информационной 
безопасности. Информационная безопасность регионов, 1(12), 5-12. 
3 Global Digital 2019 reports. We Are Social. <https://wearesocial.com/global-digital-report-2019>. (2019, січень, 30). 
4 National Cybersecurity Awareness Month. Official website of the Department of Homeland Security. 
<https://www.dhs.gov/national-cyber-security-awareness-month>. (2018, вересень, 26). 
5 Cyber Security Awareness Month. Government of Canada. <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-
scrt/csm-en.aspx>. (2018, липень, 31). 
6 National cyber security strategy 2018 (Her Majesty the Queen in Right of Canada). Government of Canada. 
<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-cbr-scrt-strtg/ntnl-cbr-scrt-strtg-en.pdf>. 
7 Depow, J. Poor personal cyber hygiene is putting your fellow Canadians at risk. iPOLITICS <https://ipolitics.ca/ 
article/poor-personal-cyber-hygiene-is-putting-your-fellow-canadians-at-risk>. (2018, вересень, 28). 
8 National cyber security strategy 2018 (Her Majesty the Queen in Right of Canada). Government of Canada. 
<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-cbr-scrt-strtg/ntnl-cbr-scrt-strtg-en.pdf>. (2018, червень, 12). 
9 National cyber security strategy 2018 (Her Majesty the Queen in Right of Canada). Government of Canada. 
<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-cbr-scrt-strtg/ntnl-cbr-scrt-strtg-en.pdf>. (2018, червень, 12). 
10 National cyber security strategy 2018 (Her Majesty the Queen in Right of Canada). Government of Canada. 
<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-cbr-scrt-strtg/ntnl-cbr-scrt-strtg-en.pdf>. (2018, червень, 12). 
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поширення обізнаності у сфері кібербезпеки. Зусилля, вжиті в рамках Стратегії кібербезпеки 2010 
року, покращили спроможність правоохоронних органів боротися з кіберзлочинністю1. За сприяння 
Канадської ініціативи щодо доброчесності виборів Facebook розробив гід з цифрової гігієни з метою 
інформування політичних діячів та політичних партій Канади щодо забезпечення захищеності їх 
сторінок та акаунтів у даній соціальній мережі2. 

Що стосується політики Росії у напрямі впровадження правил цифрової гігієни та 
забезпечення кібербезпеки держави та її громадян, то, у порівнянні з Канадою, тут спостерігається 
певне відставання. 5 грудня 2016 року Президент РФ підписав оновлену Доктрину інформаційної 
безпеки Російської Федерації3, основні положення якої суттєво не змінилися у порівнянні 
з редакцією 2000 року. Одними з ключових положень даної доктрини є забезпечення та захист прав і 
свобод громадян у частині отримання та використання інформації, недоторканість особистого 
життя, збереження духовно-моральних цінностей, а також сприяння міжнародній інформаційній 
безпеці4. 

Занепокоєння уряду Російської Федерації викликає, зокрема, той факт, що Інтернет та 
різноманітні соціальні мережі використовуються терористичними та екстремістськими 
організаціями для здійснення інформаційного впливу на свідомість окремих індивідів, соціальних 
груп та суспільства загалом з метою розпалення соціальної та міжнаціональної ворожнечі, етнічної 
та релігійної ненависті, пропаганди, поповнення рядів терористичних та екстремістських груп та 
організацій5. Більше всього даному впливу піддаються діти та підлітки, які користуються 
соціальними мережами. Відповідно до досліджень організації «Крибрум» на початок 2019 року 
близько 5 млн. (35%) аканунтів російських підлітків були залученими до деструктивних течій 
у соціальних мережах, і їх кількість постійно зростає6. 

Доктрина інформаційної безпеки Російської Федерації визначає зростання комп’ютерної 
злочинності у фінансовій сфері, а також злочинів, пов’язаних з порушенням конституційних прав і 
свобод громадян, зокрема прав щодо недоторканості особистого життя та обробки персональних 
даних за допомогою використання інформаційних технологій7. Саме тому, держава ставить на меті 
створення конкурентоспроможних інформаційних технологій для протидії кіберзагрозам 
в економічній сфері. 

Оскільки РФ є активною учасницею сучасних «гібридних війн» (зокрема – проти України), які 
ведуться головно за допомогою засобів Інтернету, то значна увага у її безпекових документах 
відводиться використанню інформаційних технологій спецслужбами інших держав для здійснення 
інформаційно-психологічного впливу на населення держави з метою дестабілізації 
внутрішньополітичної та соціальної ситуації у різних регіонах світу, а також у військово-політичних 
цілях з метою підриву суверенітету та порушення територіальної цілісності інших держав8. 

                                                      
1 National cyber security strategy 2018 (Her Majesty the Queen in Right of Canada). Government of Canada. 
<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-cbr-scrt-strtg/ntnl-cbr-scrt-strtg-en.pdf>. (2018, червень, 12). 
2 Facebook Cyber Hygiene Guide for Politicians and Political Parties. Facebook Canadian Election Integrity Initiative 
<http://facebookcanadianelectionintegrityinitiative.com/pdfs/cyber-hygiene-en.pdf>. (2017, жовтень, 20). 
3 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 2016 (Президент Российской Федерации). 
Официальный интернет-портал правовой информации. 
<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102417017>.  
4 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 2016 (Президент Российской Федерации). 
Официальный интернет-портал правовой информации. 
<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102417017>.  
5 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 2016 (Президент Российской Федерации). 
Официальный интернет-портал правовой информации. 
<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102417017>.  
6 Касперская, Н., Ашманов, И. (2019) Методическое пособие по выявлению признаков риска поведения 
в социальных медиа. Цифровая гигиена. Молодежь в сети. (г. Москва, 28 марта 2019 г.). Москва. 
7 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 2016 (Президент Российской Федерации). 
Официальный интернет-портал правовой информации. 
<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102417017>. 
8 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 2016 (Президент Российской Федерации). 
Официальный интернет-портал правовой информации. 
<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102417017>.  
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Як наслідок, Російська Федерація у свої Доктрині інформаційної безпеки визначає основні 
напрямки забезпечення державної та суспільної кібербезпеки , до яких відносить: 

– протидію використанню інформаційних технології для поширення пропаганди ідей 
екстремістських та терористичних організацій, порушення державної цілісності, суверенітету, 
політичної та соціальної стабільності, ідей націоналізму та ін., припинення діяльності, яка створює 
загрози національній безпеці Російської Федерації; 

– підвищення захищеності об’єктів критичної, інформаційної та військової інфраструктури 
в інформаційній сфері; 

– нейтралізацію негативного впливу, спрямованого на розмивання духовно-маральних 
традицій держави; 

– розвиток кадрового потенціалу у галузі забезпечення кібербезпеки та використання 
інформаційних технологій; 

– забезпечення захисту громадян від інформаційних загроз, зокрема за рахунок формування 
культури особистої інформаційної безпеки1. 

Одним з кроків впровадження цифрової гігієни та боротьби з кіберзагрозами в Росії стала 
спроба блокування у квітні 2018 року мобільного додатку для передачі повідомлень Telegram через 
відмову розробників програми надати уряду держави ключі шифрування для можливості 
відслідковувати повідомлення користувачів. З метою протидії кіберзагрозам Російська Федерація 
вже в 2019 році має намір впровадити ізоляцію російського сегменту мережі Інтернет. З цією метою 
16 квітня 2019 року Президент Російської Федерації підписав відповідний Закон2, відповідно 
до якого уряд Росії має право контролювати точки інтернет-з’єднання країни з іншими державами 
світу, а також самостійно, без залучення провайдера, блокувати небезпечні сайти, портали та 
інтернет-з’єднання (закон набуде чинності з 1 листопада 2019 року). 

Висновки. 
Проаналізувавши можливі ризики та загрози, пов’язані з використанням кіберпростору, 

збільшення впливу інформаційних технологій як на життя окремої людини, так і всього суспільства, 
а також підходи двох держав до впровадження політик кібербезпеки та цифрової гігієни, слід 
зазначити, що кожна держава світу має розробити власну ефективну та комплексну стратегію 
забезпечення кібербезпеки громадян, державних та приватних структур. Ключовими аспектами при 
розробці стратегії є: 

– визначення основних термінів та понять, пов’язаних з забезпеченням кібербезпеки держави 
та її громадян3; 

– співпраця з приватним сектором, бізнес-структурами та звичайними громадянами для 
виявлення ключових проблем та загроз безпеці у кіберпросторі; 

– підвищення рівня обізнаності громадян, співробітників державних та бізнес-структур щодо 
основних загроз кіберпростору, засобів боротьби з ними та правил цифрової гігієни для ефективного 
забезпечення безпеки особистих даних та конфіденційності інформації при роботі в мережі 
Інтернет; 

– створення спеціальних органів для виявлення загроз інформаційній безпеці держави та її 
громадян та боротьби з кіберзлочинністю, а також підвищення кваліфікації кадрів існуючих 
структур; 

– впровадження законів та нормативно-правових актів, які забезпечують ефективне 
забезпечення кібербезпеки та регулюють функціонування державних та бізнес-структур 
у кіберпросторі, а також адаптувати інші нормативно-правові акти з урахуванням нових  
реалій; 

                                                      
1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 2016 (Президент Российской Федерации). 
Официальный интернет-портал правовой информации. <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc= 
1&lastDoc=1&nd=102417017>.  
2 Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 2019 (Государственная Дума 
Российской Федерации). Официальный интернет-портал правовой информации. 
<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010025>. (2019, травень, 01). 
3 Шаповал, О., Лозова, І., Гнатюк, С. (2016). Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки 
України. Захист інформації, 18, 1, 57-65. 
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– визначення відповідальності за всі можливі види кіберзлочинів та правопорушень1; 
– підвищення рівня технологічного розвитку держави для використання більш ефективних 

засобів боротьби з кіберзагрозами; 
– вихід держави за межі власних кордонів та співпраця з міжнародними партнерами з метою 

залучення їх досвіду для збільшення ефективності захисту особистих даних та протидії злочинності 
у кіберпросторі, а також формування законодавчої бази держави з врахуванням досвіду інших 
держав. 
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INSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS  
FOR PROFESSIONAL CIVIL SERVICE  
ON THE PRINCIPLES OF THE SIGMA PROGRAM  
IN UKRAINE 

This  article  provides  an  understanding  of  the  institutional  and  legal  framework  for  the 
professional civil service on the principles of SIGMA. The principle of patriotism in the legislation 
of Ukraine of public service should be replaced by the principle of «justice». The replacement of 
the  principle  of  «virtue»  to  «ethical  behavior»  is  made  according  to  the  comments  of  the 
program  SIGMA.  In  each  case,  it  is  necessary  to  formulate  certain  criteria  for  evaluating  the 
effectiveness that must demonstrate: 1) expenses  for  the achievement of  the set goals; 2)  the 
expected quantitative changes in accordance with the set goals; 3) achieved results, completed 
tasks. 
Keywords: SIGMA program, public service, principles, patriotism, virtue, efficiency. 

Постановка проблеми. Починаючи з 1992 року ОЕСР та Програма «ФАРЕ» (PHARE – Poland 
and Hungary: Aid for Restructuring of the Economies), як один із фінансових інструментів ЄС, 
започаткували ініціативу підтримки п’яти Центральноєвропейських та Східноєвропейських держав 
у проведенні ними реформи державного управління. Нова програма дістала назву «Програма 
підтримки вдосконалення врядування та менеджменту (SIGMA – Support for Improvement in 
Governance and Management). SIGMA – це спільна програма ОЕСР і ЄС, яка фінансується переважно 
у межах грантів від Швеції та Великобританії, та з 1992 року розширила підтримку на інші країни, 
у тому числі й на Україну. У останні роки у рамках програми SIGMA аналізується стан справ та 
основні події у сфері державної служби, характеризується інституційна та правова база для 
професійної державної служби, і на цій основі розробляються політичні, правові й організаційні 
принципи державної служби. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам використання європейського досвіду 
у процесі формування державної служби приділялась увага у літературі, що сприяло накопиченню 
теоретичного матеріалу. 

З вітчизняних вчених варто відмітити праці таких як В. Б. Авер’янов, О. О. Акімов, 
Е. А. Афонін, О. М. Балакірєва, Т. Ю. Витко, Н. А. Гнидюк, В. А. Гошовська, І. А. Грицяк, 
О. Г. Гусак, Ю. Г. Кальниш, А. В. Кірмач, Л. А. Пашко, А. П. Рачинський, М. І. Рудакевич, 
В. П. Тимощук, М. В. Фігель, А. О. Чаркіна, В. О. Чмига, А. М. Школик, Ю. В. Яшина та інших. 

Серед зарубіжних дослідників вказані питання розглядали такі автори як В. Врум, А. Маслоу, 
М. Портер (США), Г. Бребан (Франція), Х. Хекхаузен (Німеччина), М. Аддо (Великобританія), 
Й. Шумпетер (Австрія і США), Д. Боссарт та К. Деммке (Нідерланди), А. Арістовнік (Словенія), 
М. П. Крістеску, Д. М. Міхаю, А. Опрян (Румунія) та інші. 

Проте питання діяльності інституційної та правової бази для професійної державної служби 
на принципах програми SIGMA розкриті не у повній мірі. Зокрема, питанням оцінки результатів 
органів публічної служби, ефективності діяльності державних службовців, як об’єктивних 
кількісних та якеісних показників, з погляду на специфічність їх правового положення, приділялось 
недостатньо уваги. 
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У зв’язку із цим мета статті – осмислення інституційної та правової бази для професійної 
державної служби на принципах програми SIGMA, a також удосконалення державного регулювання 
публічної служби на розроблених принципах. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про державну службу» 
від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ1 державна служба в Україні здійснюється із дотриманням 
наступних принципів: верховенства права; законності; професіоналізму; патріотизму; 
доброчесності; ефективності; забезпечення рівного доступу до державної служби; політичної 
неупередженості; прозорості; стабільності. 

Із вказаних принципів необхідно визначити доцільність деяких із них (патріотизм, 
доброчесність), та на основі інших проаналізувати інституційну та правову базу для професійної 
державної служби на основі програми SIGMA. 

Принцип патріотизму відповідно до ст. 4 Закону України «Про державну службу» означає 
«відданість та вірне служіння Українському народові». 

Дійсно, служіння народові є основою всієї державної служби, це безпосередньо вказано 
у самій назві «служба». Більше того, всі наступні принципи безпосередньо обумовлені ним. 
Принцип служіння народу України випливає зі статті 3 Конституції України, якою встановлюється, 
що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю»2. 

Проте ще у Коментарях програми SIGMA до проекту Закону України «Про державну службу» 
за серпень 2011 року було вказано, що «Принцип патріотизму, який, насправді, не може вважатися 
принципом, було б доцільнішим замінити на принципи справедливості та пропорційності»3. 

Патріотизм, служіння інтересам народу можливі за умови запровадження такого правового 
режиму взаємовідносин між державними органами та громадянами, за яким громадянам 
гарантовано реальне дотримання їх прав і свобод, захист у разі їх порушення. Забезпечення 
реалізації такого правового режиму покладається на всю державну службу. 

Отже, патріотизм – не є принципом державної служби, це її базова основа, без якої неможливе 
функціонування цієї служби. Крім того, аналізом основних європейських законів про державну 
(цивільну) службу показує, що такий принцип відсутній практично у всіх них. Тому варто принцип 
патріотизму замінити на принцип «справедливості». 

Щодо принципу доброчесності, то, знову ж таки, у Коментарях програми SIGMA було 
вказано, що «доброчесність» звучить дивно і може бути замінена на «етичну поведінку»4. З цим 
варто погодитись. 

Справа у тому, що одним із обов’язків державних службовців європейських країн є 
необхідність дотримання правил (кодексів) етичної поведінки. 

Окрім того, «доброчесність» більше пов’язана з запобіганням корупції у сфері публічного 
управління, яке включає і державну службу. У «Звіті про базові вимірювання: Принципи 
державного управління. Україна» програми SIGMA (2018 рік) було відзначено діяльність 
Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у цій сфері. У 2017 році НАЗК 
визначило стандарти, згідно з якими державні установи мають ухвалювати та впроваджувати 
антикорупційні програми, в тому числі створити в усіх державних органах підрозділи та визначити 
відповідальних працівників у цій сфері. 

Отже, принципом доброчесності варто замінити принципом етичності. 
Уточнення вимагає також принцип ефективності, який конкретизується у ст. 4 Закону України 

«Про державну службу» як «раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення 
цілей державної політики». 

Практичні проблеми ефективності діяльності публічної служби знаходять своє відображення 
в зарубіжній літературі та вітчизняній науці. Зусилля закордонних вчених, які займаються даною 
проблемою, спрямовані на визначення універсального критерію для інтеграції великої кількості 
                                                      
1 Закон про державну службу ст. 4. 2015 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 4, 43. 
2 Конституція України ст. 3. 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141. 
3 Коментарі програми SIGMA до проекту Закону України «Про державну службу» (2011). Б. м.: Програма 
Sigma, 9. 
4 Коментарі програми SIGMA до проекту Закону України «Про державну службу» (2011). Б. м.: Програма 
Sigma, 9. 
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показників ефективності управління в державному секторі1. При цьому ефективність діяльності 
публічної служби з погляду суспільного добробуту розглядається досить специфічно2. 

Так, Д. М. Міхаю, А. Опряна та М. П. Крістеску вважають, що у загальному значенні 
ефективність може бути досягнута в умовах максимізації результатів дій щодо використовуваних 
ресурсів3. 

А. Арістовник відзначає, що вимірювання ефективності діяльності публічної адміністрації 
стає все більш важливим в державному секторі. Зокрема, це актуалізується у періоди підвищення 
державних витрат, виходячи з демографічних тенденцій та глобалізації, підвищення ефективності і 
результативності державних витрат. Однак, в силу багатьох причин, як політичних, так і технічних, 
вимірювання ефективності управління та системи прийняття рішень щодо ефективності поки 
немає4. 

Дійсно, одним із принципів управлінської діяльності є її ефективність. Ефективність публічної 
служби пов’язується із встановленням пріоритетів, виділенням відповідних коштів, 
професіональним управлінням, оптимальною структурою професійної кар’єри, системою оцінки, 
нових процедур відбору та призначення керівних кадрів. 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук 
України разом з Головним управлінням економіки Харківської обласної державної адміністрації 
запропонували оцінку ефективності програм соціально-економічного розвитку регіонів здійснювати 
на основі інтегрального показника рівня і якості життя населення в регіонах країни. На думку 
І. Л. Райніна, цей індикатор якнайбільше відповідає прагненням України підняти стандарти якості 
життя до європейського рівня, після чого ставити питання про приєднання країни до ЄС5. 

Наукові здобутки вчених дають можливість досліджувати механізм ефективного 
функціонування публічної служби, взаємодії процесів управління, формування мотивації, оцінки та 
стимулювання діяльності органів публічної служби. 

Разом із тим, потребують удосконалення існуючі рекомендації щодо практичного 
застосування теоретичних розробок з підвищення ефективності публічної служби відповідно 
до програм SIGMA, які функціонують в Україні. 

У більшості випадків, коли говорять про ефективність управління, мається на увазі 
недержавний (непублічний, приватний) сектор управління, а діяльність публічної адміністрації 
часто визначається як неефективна (нерентабельна). 

Якщо, наприклад, аналізується підприємництво, підприємницька діяльність як самостійна, 
ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 
одержання прибутку (ст. 42 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року6), то 
розуміється, що ця діяльність повинна бути ефективною – інакше втрачається весь зміст такої 
діяльності. 

Проте це твердження вимагає ретельного аналізу. Як зазначають румунські автори 
Д. М. Міхаю, А. Опряна, М. П. Крістеску, «…Не намагаючись створити розкол між державним і 
приватним сектором, або викликати нелюбов останнього, ми задаємося питанням: хто сказав, що 
                                                      
1 Абросимова, И.В. (1997). Государственная региональная инвестиционная политика как основа социально-
экономической стабилизации регионов. Социология власти, 2, 144-154.; Коржубаев, А.Г. (1998). 
Государственное регулирование по-американски. ЭКО: Экономика и организация промышленного 
производства, 2, 127-135; Милгром, П., Робертс, Дж. (2001). Экономика, организация и менеджмент: В 2-х тт. 
Санкт-Петербург: Экономическая школа, 1. 
2 Лексин, Б., Шевцов, А. (1994). Программные методы регулирования территориального развития. Российский 
экономический журнал, 5-6, 64-67. 
3 Mihaiu, D.М., Opreana, А., Cristescu, М.Р. (2010). Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector. 
Romanian Journal of Economic Forecasting, 4, 132. 
4 Aristovnik, А. Public sector efficiency and effectiveness an application to the new EU member states and Croatia’. 
Oliver.efri.hr/. <http://oliver.efri.hr/~euconf/2009/docs/session11/10%20Aristovnik.pdf>. (2019, квітень, 21). 
5 Райнін, І.Л. (2008). Оцінка ефективності і моніторинг програм соціально-економічного розвитку регіонів 
України. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: Збірник наукових праць 
ХДУХТ, 2, 3. 
6 Господарський кодекс України ст. 42. 2015 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 18, 
19-20, 21-22, 144. 
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державний сектор неефективний в порівнянні з приватним? Відповідь проста; представники 
приватного сектора – це ті, хто демонструють свої досягнення в порівнянні з передбачуваним 
низьким рівнем публічного сектора»1. 

Інша проблема ефективного функціонування публічної служби пов’язана із повнотою 
порівнянності публічного та приватного секторів, із тим, щоб мати можливість порівняти 
ефективність кожного із них. Проте простий аналіз показує, що публічний та приватний сектори 
не є взаємозамінними. Цілі, які переслідують публічні та приватні організації, значно відрізняються, 
тому приватний сектор прагне до прибутку, у той час як публічний сектор прагне не тільки та 
не стільки отримати економічну вигоду, як отримати соціальні переваги, ставлячи основним 
завданням забезпечення суспільного добробуту країни. 

Слід зазначити, що різні дослідники пропонують свої методи вимірювання ефективності 
публічної служби. 

Деякі з науковців вважають, що управлінська діяльність у публічному секторі повинна 
будуватись на тих самих принципах, що й управління підприємством. Наприклад, французький 
дослідник державного управління Б. Гурней пише: «Наука публічного адміністрування і наука 
управління приватними підприємствами можуть і повинні бути зближені…, ці дві галузі можуть 
злитись в одну науку»2. 

Румунські автори Д. М. Міхаю, А. Опряна, М. П. Крістеску вважають, що у загальному 
значенні ефективність вираховується методом порівняння отриманих ефектів. Вимірювання 
ефективності вимагає, щоб: а) оцінити витрати, ресурси, споживчі зусилля; б) оцінити результати; c) 
порівняти оцінки3. 

Подібні методи виміру ефективності та результативності пропонує А. Арістовник: (a) оцінка 
витрат; (b) оцінка результатів; і (c) порівняння між ними двома4. 

Отже, існує кілька методів розрахунку оцінки форми ефективності публічної служби. 
Більшість досліджень засновані або на параметричному, або на непараметричному методах 
вимірювання ефективності. Основна відмінність між цими підходами полягає у тому, що 
параметричні базуються на визначенні кількісної залежності, непараметричниі – використовуються 
для обчислення отриманих значень. 

Зокрема, досить поширеним методом вимірювання ефективності публічної адміністрації є 
застосування параметричного підходу Stochastic Frontier Analysis (SFA). Це статистичний метод, 
який здійснюється на основі економетричних методів. Такий підхід передбачає певну 
функціональну форму зв’язку між входом і виходом. Перевага цього методу полягає в тому, що він 
здатний покрити наслідки зовнішніх потрясінь5. 

Непараметричний метод створює межі ефективності використання вхідних/вихідних даних 
для всієї вибірки після математичного програмування. Цей метод визначається первинними даними. 
За цим методом можна спостерігати максимально можливий рівень результату для даного рівня 
вхідного сигналу та можна визначити низький рівень вхідного сигналу, необхідний для досягнення 
заданого рівня результату. Це дозволяє виявити неефективних виробників як у плані ефективності, 
так і в плані результату6. 

Програма SIGMA використовує у свої роботі в основному непараметричні методи. Так, 
у «Звіті про базові вимірювання: Принципи державного управління. Україна» програми SIGMA 
(2018 рік) було визначено ефективність реалізації реформи державного управління за її отриманими 
значеннями. 

                                                      
1 Mihaiu, D.М., Opreana, А., Cristescu, М.Р. (2010). Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector. 
Romanian Journal of Economic Forecasting, 4, 133. 
2 Гурней, Б. (1969). Введение в науку управления. Москва: Прогресс, 27. 
3 Mihaiu, D.М., Opreana, А., Cristescu, М.Р. (2010). Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector. 
Romanian Journal of Economic Forecasting, 4, 132. 
4 Aristovnik, А. Public sector efficiency and effectiveness an application to the new EU member states and Croatia’. 
Oliver.efri.hr/. <http://oliver.efri.hr/~euconf/2009/docs/session11/10%20Aristovnik.pdf>. 
5 Mandl, U., Dierx, А., Ilzkovitz, F. (2008). The effectiveness and efficiency of public spending. European 
Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs, 2, 3-4. 
6 Afonso, А., Schuknecht, L., Tanzi. V. (2003). Public sector efficiency: an international comparison. European 
Central Bank, Working Paper, 242/July, 10-12. 
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Так, аналіз програмою SIGMA стратегічних засад реформування державного управління 
за січень 2016 року – травень 2018 року показав наступне. 

Були розроблені та впроваджувались наступні принципи реформи державного управління. 
Принцип 1: Уряд розробив і запровадив ефективний порядок денний реформи державного 

управління, який відповідає ключовим викликам. 
Принцип 2: Реформа державного управління реалізується цілеспрямовано; визначені та 

регулярно підлягають моніторингу завдання щодо досягнення цілей реформи. 
Принцип 3: Забезпечена фінансова сталість реформи державного управління. 
Принцип 4: Реформа державного управління має дієву управлінську та координаційну 

структури на політичному та адміністративному рівнях для керівництва процесом розробки і 
реалізації реформи. 

Проте у результаті недоліків у визначенні управлінської відповідальності за координацію та 
реалізацію реформи державного управління, та нефункціонуючі механізми координації 
на адміністративному рівні, значення індикатора, що оцінює управлінську відповідальність та 
координацію реформи державного управління, було визначено як 2. Цей індикатор вимірює ступінь 
того, наскільки визначені керівництво та управлінська відповідальність за реалізацію реформи 
державного управління, регулярність і якість механізмів координації на політичному та 
адміністративному рівнях, а також діяльність керівних установ. 

Таблиця 1 

Загальне значення індикатора 2 

Субіндикатори Бали 

1. Визначення організаційної та управлінської 
відповідальності за реалізацію РДУ 4/6 

2. Координаційні механізми для РДУ 4/10 
Загалом 8/16 

Шкала переведення балів: 0-2=0, 3-5=1, 6-8=2, 9-11=3,12-14=4,15-16=5. 
Джерело: 1. 
 
Таким чином, загальне значення індикатора 2 показує, що ефективність реформи 

державного управління за показниками програми SIGMA становить близько 50 %. Причинами 
цього відзначено те, що на політичному рівні функціонує лише Координаційна рада з питань 
реформи державного управління і лише в питаннях, пов’язаних зі Стратегією реформ державного 
управління, але не в питаннях, пов’язаних зі стратегією реформування системи управління 
державними фінансами. 

Проте, результати оцінки слід розцінювати не як абсолютні фінальні показники, а як 
показники результативності у порівнянні з початковими низькими стартовими позиціями. В цьому 
контексті, стан реалізації реформи державного управління європейськими партнерами України 
оцінюється доволі високо, про що неодноразово було засвідчено представниками Європейського 
Союзу та Ради Європи на офіційних урядових заходах. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. На наш 
погляд, різноманітні методики оцінки результатів діяльності персоналу органів публічної служби, 
у тому числі й у рамках програми SIGMA в Україні показують, що не може бути одного 
універсального критерію, придатного для кожного з органів публічної влади чи системи органів 
публічної служби. У різних органів різні завдання, компетенція, тому у кожному конкретному 
випадку необхідно формулювати певні критерії оцінки ефективності, які повинні відбивати: 
1) витрати на досягнення поставлених цілей; 2) кількісні очікувані зміни відповідно до поставлених 
цілей; 3) досягнуті результати, виконані завдання. 

                                                      
1 Хілл, К. (2018). Звіт про базові вимірювання: Принципи державного управління. Україна. [Б. м.]: 
OECD/SIGMA, 20. 
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ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ ОДЕРЖАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ ЯК УМОВА  
ЇХ ДОПУСТИМОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ  
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MAINTENANCE OF THE PROCEDURE  
FOR OBTAINING ELECTRONIC EVIDENCE  
AS THE CONDITION FOR ITS ADMISSIBILITY  
IN THE CIVIL PROCESS OF UKRAINE 

The article observes the peculiarities of the electronic evidence obtaining an order in connection 
with the assessment of its admissibility. The concept of evidence obtaining is considered as the 
unity  of  four  consecutive  stages:  the  search  for  evidential  data,  its  extraction,  procedural 
implementation  and  submission  to  the  court.  The  author  substantiates  the  idea  that  the 
maintenance of special rules and requirements during each of the stages significantly affects the 
assessment of electronic evidence admissibility by the court. It is proved that the civil procedural 
legislation of Ukraine generally meets the leading world standards in matters of legal regulation 
of the procedure for obtaining electronic evidence, with the exception of some shortcomings. It 
is determined that in some cases overcoming of law deficiencies needs legislative intervention, 
other  gaps  can  be  eliminated  by  generalizing  judicial  practice,  but  some  legislative  provisions 
need to be detailed in the by‐laws. 
Keywords: civil procedure, admissibility of evidence, obtaining of evidence, electronic evidence. 

Постановка проблеми. Поява в процесуальному законодавстві України поняття електронних 
доказів викликала жваву дискусію серед правників, одним із питань якої стала допустимість 
інформації в електронній формі, що визначає її здатність бути легальним засобом доказування 
в суді. У фаховій юридичній літературі висловлюються різноманітні думки з приводу умов 
допустимості електронних доказів, ключовим критерієм якої вважається достовірність. 

Видається, що робота із забезпечення достовірності електронних доказів повинна починатися 
з моменту вилучення фактичних даних із джерела й тривати до їх остаточної оцінки судом. Таким 
чином, дотримання спеціального порядку збирання та подання до суду електронних доказів набуває 
актуальності у контексті питання про їх допустимість і прагнення до забезпечення в Україні 
справедливого судового розгляду для всіх заінтересованих осіб. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика допустимості електронних доказів 
у різних галузях процесуального права України, а також їх збирання та подання до суду в цілях 
доказування входила до сфери наукових інтересів багатьох учених, зокрема, Блажівської Н.Є., 
Грабовської О.О., Дрогозюк К.Б., Єсімова С.С., Каламайка А.Ю., Крицької І.О., Лазька О.М., 
Павлової Ю.С., Петренка В.С., Фурси С.Я., Цехана Д.М. 

Метою статті є обґрунтування наявності взаємозв’язку між допустимістю електронних 
доказів та дотриманням певного порядку їх одержання шляхом розкриття деяких особливостей 
вилучення даних в електронно-цифровій формі, їх процесуального оформлення та передачі до суду 
з метою використання в цілях доказування у цивільному процесі. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все, слід з’ясувати суть термінів і понять,  
вжитих у цій роботі. В теорії цивільного процесу перший етап доказування часто  
називають «збиранням доказів». Учені тлумачать це поняття як вилучення доказових  
відомостей з місць їхнього знаходження з метою наступного подання  
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до суду1. Такий підхід видається дещо неповним, й інші науковці стверджують, що більш 
прийнятним терміном для позначення цього етапу є «отримання доказів», під яким розуміють 
цілеспрямовану пізнавально-практичну діяльність суб’єктів доказування щодо пошуку, вилучення 
відомостей про факти та обставини справи, а також їх процесуального закріплення2. Очевидно, що 
крім відшукування і безпосереднього вилучення фактичних даних, судове доказування також 
потребує їх процесуального оформлення, тобто надання одержаним відомостям передбаченої 
законом форми з метою наділення їх властивістю допустимості. Проте, зважаючи на те, що суд – 
обов’язковий суб’єкт доказування у цивільному процесі, який надає фактичним даним офіційну 
оцінку, видається, що поняття «одержання доказів» має глибший зміст3. Зокрема, воно охоплює 
не лише вилучення доказових відомостей із джерела та їх процесуальне оформлення, але й 
передачу отриманих даних до суду, оскільки кінцевим суб’єктом, який одержує фактичні дані для 
надання їм остаточної оцінки, є саме суд. Отже, вжите у цій роботі поняття «одержання доказів» 
слід розуміти як складне і таке, що включає в себе щонайменше чотири компоненти: пошук 
відомостей, які мають доказове значення, їх вилучення, процесуальне оформлення та подання 
до суду. 

Суворе дотримання спеціального порядку одержання доказів, детальне законодавче 
регулювання процедури вилучення та процесуального оформлення фактичних даних, засоби, 
методи і тактика якої є предметом вивчення окремої прикладної науки – все це ознаки 
кримінального судочинства4. На відміну від кримінального процесу, де одержання доказів має 
неабияке значення, в науці цивільного процесу цьому приділяється значно менше уваги5. Порядок 
збирання відомостей доказового характеру в цивільному судочинстві, здебільшого, регламентується 
поверхнево, крім хіба що показань свідків і випадків забезпечення доказів. Таким чином, науковці 
справедливо зазначають, що збирання фактичних даних у цивільному процесі здійснюється 
учасниками справи чи не в будь-який спосіб, обраний ними самостійно6. Попри це, порядок 
одержання доказів суттєво впливає на їх допустимість. Розглянемо це більш детально по кожній 
складовій цього поняття. 

Для початку слід визнати, що здатність суб’єкта судового процесу до точної ідентифікації 
відомостей, які мають доказове значення в конкретній справі, та їх відмежування від решти суттєво 
підвищує ймовірність визнання цих даних допустимими доказами в суді. Суть першого етапу 
одержання доказів полягає у пошуку та виявленні слідів минулої дії або події, що залишились 
на предметах матеріального світу7. Проте, шукаючи доказові відомості серед електронних даних, 
варто пам’ятати про деякі особливості. 

Перш за все, для швидкого та ефективного виявлення розшукуваних даних серед значного 
обсягу електронних відомостей заінтересованій особі слід дотримуватись певного алгоритму. 
З метою полегшення та підвищення точності пошуку даних, які можуть мати доказове значення 
в суді, фахівці з США розробили спеціальний стандарт роботи з електронною інформацією – 
Довідкову модель електронного розкриття (англ. – Electronic Discovery Reference Model)8. Одна з її 
частин присвячена способам і методам точного та швидкого знаходження даних, необхідних для 
розгляду судової справи. Запропоновані алгоритми дій спрямовані на підвищення ефективності 
роботи зі значними масивами інформації в цифровій формі та пришвидшення ідентифікації 
                                                      
1 Грабовська, О.О. (2016). Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики: монографія. 
Київ: Юрінком Інтер, 372. 
2 Погорецький, М.А. (2007). Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному 
процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД. 506. 
3 Дрогозюк, К.Б. (2018). Предмет та суб’єкти доказування у цивільному процесі України та Франції. Автореф 
дис. канд. юрид. наук. Одеса, 13. 
4 Чупрікова, І.Л. (2016). Допустимість доказів у світлі нового Кримінального процесуального кодексу. 
Автореф. дис. канд. юрид. наук. Одеса, 12. 
5 Малюга, Р.В. (2013). Доказування в кримінальному процесі: проблеми визначення структурних елементів. 
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 11, 281-282. 
6 Грабовська, О.О. (2016). Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики: монографія. 
Київ: Юрінком Інтер, 372. 
7 Погорецький, М.А. (2007). Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному 
процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 504-506. 
8 EDRM Model, 2019. ERDM. <https://www.edrm.net/frameworks-and-standards/edrm-model/> (2019, квітень, 19). 
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необхідних даних. Серед питань, на які заінтересована особа повинна відповісти, ключовими є 
наступні: 1) які типи та види даних є належними й чи можна виключити з пошуку інші типи та види; 
2) чи є належними резервні копії даних, відомості систем аварійного відновлення чи копіювання 
даних застарілого обладнання; 3) на яких типах носіїв зберігаються відповідні дані (як-от, змінних, 
незмінних, віддалених); 4) чи можливе існування інших джерел необхідних даних (наприклад, 
серверів електронної пошти, програм обміну миттєвими повідомленнями, портативних пристроїв 
працівників); 5) де фізично знаходяться технічні носії з даними та який порядок доступу до них1. 
Хоча цей стандарт був розроблений насамперед для великих організацій зі складною внутрішньою 
структурою, більшість описаних в ньому ідей може бути використана будь-якою заінтересованою 
особою. На жаль, в Україні не розроблялись подібні стандарти чи моделі поведінки з електронною 
інформацією, тому для кращого розуміння питань, пов’язаних із пошуком доказових відомостей та 
необхідністю вжиття заходів забезпечення доказів, вітчизняним фахівцям було б корисно 
ознайомитися з положеннями цього стандарту чи його аналогів. 

Далі, варто наголосити на необхідності розмежування цифрових даних і властивостей 
електронних носіїв, а також відокремлення різних даних, які зберігаються на одному технічному 
носієві. Для досягнення цього важливим є максимально точне визначення складу предмета 
доказування у цивільній справі, щоб заінтересовані особи краще усвідомлювали, які саме доказові 
відомості їм потрібно зібрати2. Сьогодні є очевидним, що у справах, в матеріалах яких є електронні 
докази, безпосереднє доказове значення мають лише їх цифрові дані. Проте історичний досвід 
показує, що доказами в різних країнах іноді вважали сукупність усіх електронних даних на одному 
носію чи єдність технічного носія зі збереженими на ньому даними як цілісну одиницю. Така 
практика була поширена, зокрема, в Англії, Австралії та Канаді до середини 2000-х років, коли вищі 
судові інстанції цих країн дійшли обґрунтованих висновків, що кожна частина інформації 
на жорсткому диску, компакт-диску або іншому носієві повинна вважатись самостійним елементом, 
який може бути окремим доказом3. Наріжним каменем, що змінив вектор судової практики, 
виявилось питання допустимості доказів. Коротко пояснюючи, матеріальний носій не завжди має 
доказове значення у справі, а самі цифрові дані, як правило, мають складну внутрішню структуру: 
на одному носію може зберігатись безліч даних різного характеру, одні з яких можуть бути, 
наприклад, неналежними, а інші – недопустимими. 

Щодо недопустимих даних, то на електронних носіях, які в США подавали до суду, часто 
містились відомості з обмеженим доступом, наприклад, персональні дані, комерційні таємниці, 
особисті листи та інші види кореспонденції, записи телефонних розмов та інше. Оцінюючи такі 
докази як єдність усіх даних на одному носію суди визнавали їх недопустимими, оскільки деякі дані 
не могли бути вилучені та передані до суду без спеціального дозволу, якого в заінтересованих осіб 
не було4. Це породжувало численні конфлікти під час розгляду цивільних справ, вирішити які 
вдалося лише після зміни підходу до формування предмета доказування та посилення вимог щодо 
точності пошуку та виявлення доказових відомостей. Таким чином, судова практика дійшла 
висновку, що поняття електронних доказів загалом не може охоплювати собою сукупність різних 
даних, які зберігаються на одному матеріальному носієві. 

Щодо неналежних відомостей слід зазначити, що під час дослідження доказів часто виникало 
питання, чи можна вважати сукупність усіх фактичних даних в електронній формі допустимими 
в цілому як єдиний доказ, якщо частина з цих відомостей не стосується обставин справи? 
Формальна логіка, на законах якої побудована юридична наука, дає негативну відповідь на це 
питання, оскільки не можна зробити істинний висновок про ціле на підставі знання про його 
частину5. Умовиводи, зроблені в такий спосіб, не мають того ж ступеня достовірності, що й вихідні 

                                                      
1 EDRM Identification Guide, 2010. ERDM. <https://www.edrm.net/frameworks-and-standards/edrm-model/ 
identification/> (2019, квітень, 19). 
2 Грабовська, О.О. (2016). Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики: монографія. 
Київ: Юрінком Інтер, 304-307. 
3 Stanfield, A. (2016). The Authentication of Electronic Evidence. PhD thesis. Brisbane, 98-103. 
4 Decision in the case ‘Sony Music Entertainment (Australia) Limited v University of Tasmania’ [2003]. The Federal 
Court of Australia. <https://jade.io/article/107130> (2019, квітень, 19). 
5 Конверський, А.Є. (2008). Логіка (традиційна та сучасна): підручник для студентів вищих навчальних 
закладів. Київ: Центр учбової літератури, 269. 
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твердження, тому в процесі пізнання індукція має завжди поєднуватися з дедукцією1. Це означає, що 
якщо хоча б частина з даних, збережених на електронному носію, не має зв’язку з предметом 
доказування, то єдність усіх цих даних як один, цілісний доказ не може вважатись належною, а 
відтак і допустимою, оскільки в англо-американській правовій системі неналежні відомості апріорі 
не можуть стати допустимими доказами. 

В Україні частина перша статті 100 Цивільного процесуального кодексу вказує, що 
«електронними доказами є інформація ...», проте наступне речення цієї ж частини зазначає: «Такі 
дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах 
тощо), серверах, системах резервного копіювання, в інших місцях збереження даних в електронній 
формі»2. Видається, що таке формулювання може призвести до заплутування, й існує високий ризик 
того, що внаслідок недостатності спеціальних знань про середовище існування електронно-
цифрових даних у читача сформується хибне уявлення про те, що електронний доказ – це 
нерозривна єдність електронної інформації та її носія. На жаль, вітчизняні правники іноді наділяють 
доказовим значенням сукупність електронних носіїв і збережених на них відомостей3. Але, 
на щастя, останні юридичні дослідження обґрунтовано доводять, що електронна інформація та її 
носії – це самостійні види доказів4. 

З огляду на попередні висновки, стає зрозумілим, що поняття електронних доказів 
не стосується властивостей електронних носіїв, оскільки електронно-цифрові дані за своєю 
природою – не атрибути певних речей, не фізичні характеристики технічного носія, а самостійний 
матеріальний об’єкт, визнаний законом і наділений власним процесуально-правовим статусом. 
Іншими словами, електронні докази – це лише дані, що мають електронно-цифрову форму, і більше 
нічого. Для прикладу, спроможність відновити видалені з електронного носія дані характеризує 
його технічні властивості. В такому разі об’єктом дослідження буде сам носій як речовий доказ. Але 
у випадку успішного відновлення втрачених відомостей одержані дані, які стосуються фактів чи 
обставин справи, вважатимуться електронними доказами. 

Таким чином, ефективний пошук і точна ідентифікація відомостей, які мають доказове 
значення у конкретній справі, істотно впливають на оцінку їх допустимості як судових доказів, а 
вичерпність і повнота одержаних даних можуть позначитись на справедливості судового розгляду та 
обґрунтованості судового рішення. Тому заінтересованим особам слід відповідально підійти 
до пошуку та виявлення електронної інформації в цілях доказування. 

Повертаючись до порядку одержання доказів, наступним його етапом є вилучення відомостей, 
які можуть мати доказове значення. Необхідність дотримання спеціальних правил вилучення 
фактичних даних загалом виходить із законодавчої заборони суду брати до уваги докази, одержані з 
порушенням порядку, встановленого законом5. Не вдаючись у дискусію з приводу змісту терміну 
«одержані», варто зазначити, що це обмеження слугує гарантією законності доступу до джерела 
відомостей, а також відсутності порушень прав і свобод усіх заінтересованих осіб. Для прикладу, 
оприлюднення в судовому засіданні звукозапису діалогу, зробленого без згоди одного з учасників, 
майже в будь-якій країні світу вважатиметься порушенням конституційних або цивільних прав і 
неминуче призведе до визнання таких даних недопустимими. Дотримання цієї заборони під час 
збирання електронних доказів, крім указаного, слугує також запорукою повноти та достовірності 
зібраних даних, запобіжником проти можливих втручань і несанкціонованих змін. Коротко кажучи, 
якщо електронні докази зібрані абияк, це може мати негативний вплив на їх достовірність, а відтак і 
допустимість. 

Найсучаснішими досягненнями у питаннях вилучення цифрових даних можуть похизуватись 
фахівці з США. Вже згаданий раніше стандарт роботи з електронними доказами, EDRM, описує 

                                                      
1 Шинкарук, В.І. та ін. (ред.). (2002). Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис, 241. 
2 Цивільний процесуальний кодекс України 2004 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 
40, 492. 
3 Алексєєва-Процик, Д.О., Брисковська, О.М. (2018). Електронні докази в кримінальному судочинстві: 
поняття, ознаки та проблемні аспекти застосування. Науковий вісник публічного та приватного права, 2, 249. 
4 Каламайко, А.Ю. (2016). Електронні засоби доказування в цивільному процесі: Автореф. дис. канд. юрид. 
наук. Харків. 
5 Цивільний процесуальний кодекс України, ст. 78. 2004 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 40, 492. 
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цілу низку сучасних способів вилучення електронної інформації та її оформлення1. Серед новітніх 
методів узагальнено можна назвати такі: створення криміналістичного образу (англ. – forensic 
image), створення вибіркового образу (англ. – targeted image), несудове копіювання (англ. – non-
forensic copy), вилучення даних шляхом віддаленого доступу (англ. – non-email exports) та вилучення 
даних, переданих електронною поштою (англ. – email harvesting). Хоча більшість методів 
призначені для застосування в кримінальному судочинстві, вони можуть також легко 
використовуватись у цивільних справах. Тому науковцям, а також іншим заінтересованим особам 
слід звернути увагу на передовий іноземний досвід використання різних технік для фактичного 
вилучення цифрових даних з електронних сховищ пам’яті для потреб доказування. 

В Україні чинне цивільне процесуальне законодавство, як і в більшості іноземних держав, 
не регламентує безпосередній порядок збирання електронних доказів. Вітчизняний Цивільний 
процесуальний кодекс містить лише декілька положень, присвячених фіксації цифрових даних, 
зокрема про огляд електронних доказів судом за їх місцем знаходженням. Ані конкретних способів 
вилучення даних, ані засобів фіксації чи збереження цілісності, ані загальних вимог до них у Законі 
не передбачено. 

Загалом спеціальні способи, засоби, методи та прийоми вилучення чи копіювання цифрових 
даних у цілях доказування детально вивчаються в межах прикладних юридичних і технічних наук2. 
Зважаючи на те, що відповідні знання часто мають спеціальний характер, вести далі мову про 
способи вилучення електронної інформації як елемент її одержання в цілях доказування видається 
недоцільним і пропонується зосередити увагу на інших юридично значущих аспектах збирання 
електронних доказів. 

Складовою процесу одержання доказів є також їх процесуальне оформлення. Воно передбачає 
надання одержаним фактичним даним процесуальної форми доказів. Процесуальною формою 
доказів у доктрині називають порядок фіксації даних на технічних носіях, що забезпечує можливість 
перевірки процесу їх одержання та який наділяє зібрані фактичні дані властивістю допустимості3. 
Такий підхід можна назвати «широким», адже він першочергово включає вилучення доказових 
відомостей, а вже потім надання їм визначеної форми. На противагу цьому підходу, більш 
поширеному в науці кримінального процесу, в теорії цивільного процесу домінує «вузьке» 
розуміння, згідно з яким поняття процесуальної форми доказів позначає лише порядок оформлення 
конкретного засобу доказування4. Попри спрощеність такого розуміння процесуальної форми 
доказів, юридичне оформлення фактичних даних все одно відіграє важливу роль для оцінки 
допустимості доказів. 

Подібно до порядку вилучення фактичних даних, необхідність виконання спеціальних вимог 
щодо процесуального оформлення будь-яких засобів доказування виникає з заборони брати до уваги 
докази, одержані з порушенням порядку, встановленого законом5. Це означає, що такі правила 
забезпечують можливість передачі зібраних даних у часі та просторі в незмінному вигляді. Для 
електронних доказів додержання спеціальних вимог щодо їх оформлення є не лише гарантією 
законності, але й додатковим підтвердженням достовірності цифрових даних, яка, до речі, є 
ключовим елементом допустимості цього виду доказів. Отже, якщо електронні докази оформлені 
з порушенням порядку, встановленого законом, вони з високим ступенем вірогідності будуть 
визнані судом недопустимими. 

У зв’язку з тим, що процесуальна форма доказів має неабияке значення для їх допустимості, 
більшість юрисдикцій світу приділяють значну увагу її правовій регламентації. Так, у Німеччині 
федеральний уряд та уряди окремих земель уповноважені встановлювати відповідно до своєї 

                                                      
1 EDRM Collection Standards, 2014. EDRM. <https://www.edrm.net/frameworks-and-standards/edrm-model/edrm-
stages-standards/edrm-collection-standards/> (2019, квітень, 19). 
2 Білоусов, А.С. (2008). Криміналістичний аналіз об’єктів комп’ютерних злочинів: Автореф. дис. канд. юрид. 
наук. Київ. 
3 Погорецький, М.А. (2007). Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному 
процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 489. 
4 Штефан, А. (2016). Допустимість доказів у цивільному судочинстві. Теорія і практика інтелектуальної 
власності, 2 (88), 70-71. 
5 Цивільний процесуальний кодекс України, ст. 78. 2004 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 40, 492. 
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компетенції вимоги до форми електронних документів як доказів з метою забезпечення їх 
придатності для обробки в суді1. В Канаді заінтересованим особам надано повну свободу вибору 
способів оформлення електронних доказів. Національний Закон про докази дозволяє подавати 
до суду електронні документи як докази відповідно до будь-яких стандартів, процедур, практик або 
способів застосування щодо їх створення чи зберігання з урахуванням організаційно-правової 
форми особи власника, виду його діяльності, витрачених на створення, збереження чи застосування 
електронних документів зусиль, а також характеру та призначення самих документів2. 

Вітчизняний Цивільний процесуальний кодекс містить незначну кількість положень, 
присвячених процесуальній формі електронних доказів, як-от щодо протоколювання цифрових 
даних, зібраних під час огляду доказів за їх місцезнаходженням. Окрім цього, відповідні правила 
можна знайти у статті 43 Кодексу, згідно з якою документи, що подаються до суду в електронній 
формі, повинні бути скріплені електронним цифровим підписом, та статті 100, яка вимагає подання 
електронних доказів лише в оригіналі чи копіях, посвідчених в установленому законом порядку3. 

Проте в цілому протягом останніх років кількість легальних інструментів фіксації цифрових 
даних зросла. Зокрема, положення Закону України «Про електронну комерцію» 2015 року 
встановлюють вимоги до форми електронних договорів і комерційних повідомлень, які можуть бути 
доказами в суді4. А в 2018 році набрав чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги», 
яким було врегульовано відносини щодо автентифікації веб-сайтів, застосування електронних 
цифрових підписів і печаток, формування електронної позначки часу та використання реєстрованої 
електронної доставки5. Більшість з цих послуг стосується оформлення цифрових даних, але вони 
одночасно є законними засобами фіксації електронної інформації в цілях судочинства. Крім цього, 
Державна судова адміністрація України веде активну роботу з розробки положення про Єдину 
судову інформаційно-телекомунікаційну систему6. Норми цього положення повинні хоча б частково 
врегулювати порядок подання до суду електронних доказів, що опосередковано визначатиме 
способи та засоби їх збирання. В цілому ж підзаконні нормативно-правові акти містять обмаль 
нормативного матеріалу, присвяченого формі електронних доказів: ані форматів електронних 
документів, ані вимог до їх реквізитів, ані засобів збереження цілісності даних у них не визначено. 

Передача електронних даних до суду з метою визнання їх допустимими доказами також 
вимагає дотримання спеціальних правил їх подання, що повинні враховувати технічні особливості 
інформації в електронно-цифровій формі та її технічних носіїв. Очевидно, що одразу після фіксації 
доказових відомостей заінтересована особа повинна передати їх до суду. При цьому надзвичайно 
важливо забезпечити їх цілісність і недоторканність, чого можна досягти лише дотримуючись 
особливого режиму. Таким чином, спеціальний порядок подання електронних доказів є ще однією 
умовою їх достовірності та допустимості. 

Сучасні правила подання доказів, які стосуються електронних засобів доказування, не завжди 
визнають і враховують унікальні характеристики цифрових даних та їх електронних носіїв, тому 
способи передачі електронної інформації до суду часто мають риси паперового документообігу. 
До прикладу, в окремих юрисдикціях законодавство не регламентує жодного спеціального способу 
подання електронних доказів, залишаючи це питання на розсуд заінтересованої особи, але обмежує 
свободу вибору вимогами про необхідність забезпечення умов для збереження автентичності даних 
та ідентифікації автора. Зокрема, стаття 336 Кодексу цивільного судочинства Естонії вказує, що 
процесуальні та інші документи в електронному вигляді повинні бути подані до суду в безпечний 

                                                      
1 The Code of Civil Procedure 2005. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. <https://www.gesetze-
im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html> (2019, квітень, 19). 
2 The Canada Evidence Act 1985. Justice Laws Website. <http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-5/> (2019, квітень, 19). 
3 Цивільний процесуальний кодекс України 2004 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 
40, 492. 
4 Закон про електронну комерцію 2015 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19/print> (2019, квітень, 19). 
5 Закон про електронні довірчі послуги 2017 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 45, 
400. 
6 ДСА України оголосила про створення та функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи 2018. Державна судова адміністрація України. <https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/news/611253/> 
(2019, квітень, 21). 
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спосіб, який дозволяє ідентифікувати відправника документа, а спеціальний порядок подання 
електронних документів та вимоги до їх оформлення можуть встановлюватись уповноваженим 
міністерством1. 

У деяких державах законодавство взагалі не містить положень про порядок подання 
електронних доказів до суду, а піклування про їх достовірність цілком покладено на заінтересованих 
осіб. Так, згідно зі статтею 34 Федеральних правил цивільного судочинства США електронна 
інформація за загальним правилом подається до суду у вигляді, придатному для використання 
в суді, якщо протилежна сторона не вимагає іншого. При цьому володілець не зобов’язаний 
подавати одну й ту ж електронну інформацію понад один раз2. Видається, що за такого підходу 
оригінальність і недоторканність цифрових даних залежать від уміння заінтересованої особи чи її 
представника сформулювати вимоги до володільця інформації щодо її належного оформлення та 
порядку передачі до суду. 

Бувають випадки, коли законодавством визначено лише один спосіб передачі електронних 
доказів до суду. Зокрема, згідно зі статтею 181С Кодексу організації та цивільного судочинства 
Мальти подання документів в електронній формі здійснюється за допомогою електронної пошти, а 
реєстратор, який одержав електронного листа, зобов’язаний повідомити про це відправника шляхом 
надсилання зворотного повідомлення3. Такий порядок подання електронних доказів нагадує 
надсилання письмових документів рекомендованими листами з повідомленням про вручення. 
Достовірність електронних даних тут забезпечується лише фіксацією факту їх отримання 
безвідносно до цілісності змісту, хоча закон не забороняє вимагати інших, допоміжних гарантій 
збереження автентичності, наприклад, застосування електронних цифрових підписів або печаток. 

Специфічний порядок подання електронних доказів до суду передбачено законодавством 
Японії. Відповідно до статті 132-10 національного Кодексу цивільного судочинства заява чи інший 
документ, пов’язаний із провадженням у цивільній справі, може бути складений і поданий до суду 
з використанням спеціальної електронної системи обробки даних. Це система, що з’єднує 
комп’ютер (включно з усіма вхідними та вихідними пристроями), який використовується судом, 
із комп’ютером, який використовуються особою, яка подає заяву чи інший документ, через лінії 
телекомунікацій. Заява чи інший документ вважаються такими, що надійшли до суду, з моменту, 
коли їх зберегли на комп’ютері, який використовується судом4. Описане є прикладом 
запровадження автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи органів судової влади 
для обміну документами та іншими даними в електронній формі між судом та учасниками справи. 
Але такий порядок подання електронних доказів є ефективним, якщо рівень інформатизації 
суспільства і матеріально-технічне забезпечення органів судової влади дозволяють це зробити. 

Аналіз положень чинної редакції ЦПК України показує, що в регламентації порядку подання 
електронних доказів вітчизняне законодавство загалом не поступається найбільш сучасним 
іноземним зразкам, а заінтересовані особи забезпечені чи не всіма нині можливими способами 
подання цифрових даних до суду. Відповідно до статті 83 ЦПК докази подаються безпосередньо 
до суду5. Зробити це можна чотирма способами, прямо визначеними процесуальним законом: 
1) подати разом із позовною заявою, відзивом або письмовими поясненнями; 2) передати через 
канцелярію суду; 3) надіслати з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи, або 4) в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи. 
Стаття 100 ЦПК встановлює вимоги до форми, в якій електронні докази можуть бути подані 

                                                      
1 The Code of Civil Procedure 2005. Riigi Teataja. <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/513122013001/consolide> 
(2019, квітень, 21). 
2 The Federal Rules of Civil Procedure 2018. The Administrative Office of the U.S. Courts. 
<https://www.uscourts.gov/sites/default/files/cv_rules_eff._dec._1_2018_0.pdf> (2019, квітень, 21). 
3 The Code of Organization and Civil Procedure 1855. The Ministry for Justice, Culture and Local Government. 
<http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8577&l=1> (2019, квітень, 21). 
4 The Code of Civil Procedure 1996. Japanese Law Translation Database System. 
<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&re=2&x=61&y=12&co=1&ia=03&yo=&gn=&sy=&h
t=&no=&bu=&ta=&al%5B%5D=C&ky=code+of+civil+procedure&page=32&id=2834&lvm=02&vm=02>  
(2019, квітень, 21). 
5 Цивільний процесуальний кодекс України 2004 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 
40, 492. 
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до суду1. Таким чином, процесуальне законодавство України передбачає можливості подання 
електронних даних як разом із матеріальним носієм, так і шляхом їх надсилання каналами 
електрозв’язку. Таке розмаїття способів подання електронних доказів видається цілком 
прогресивним і відповідає сьогоднішньому перехідному етапу розвитку вітчизняного судочинства, 
коли електронні інформаційні технології тільки починають поширюватись. Але підзаконне 
регулювання потребує деталізації. Зокрема, слід унормувати питання фіксації моментів надсилання 
та одержання судом інформації в електронній формі, конкретизувати способи і засоби збереження 
цілісності отриманих даних, а також розробити детальну процедуру обробки даних після їх 
одержання працівниками суду. 

Висновки. Розглянуті вище особливості одержання електронних доказів можуть мати 
суттєвий вплив на їх оцінку в суді. Так, пошук та виокремлення фактичних даних, які мають 
значення для розгляду та вирішення конкретної справи, є вагомою запорукою допустимості 
електронних доказів. До складу цього поняття не варто включати електронні носії цифрових даних, 
оскільки їх слід кваліфікувати як речові докази, а також усю сукупність електронної інформації, 
збереженої на одному носію, через високий ризик визнання такого комплексного доказу 
неналежним або недопустимим у цілому. Будь-яке намагання вмістити в одному доказі фактичні 
дані з кількох різних джерел є також неприпустимим, оскільки це є одночасним порушенням норм 
права і законів логіки. Недотримання цих правил може тягнути за собою порушення принципу 
законності, що є безсумнівною підставою для визнання одержаних доказів недопустимими. 
Заінтересовані особи повинні якомога швидше, точніше і в повному обсязі знаходити ті фактичні 
дані, які підтверджують їх вимоги чи заперечення, для чого в пригоді їм можуть стати різноманітні 
стандарти та алгоритми роботи з електронною інформацією. 

Безпосереднє вилучення фактичних даних має здійснюватись у межах спеціальних процедур, 
що гарантують точність і повноту зібраної інформації. Одержані відомості повинні набувати 
допустимої процесуальної форми, здатної забезпечити їх цілісність і недоторканність від будь-яких 
посягань. Передача ж фактичних даних до суду має відбуватись у спосіб, що дозволяє запобігти 
несанкціонованому доступу до них і розголошенню конфіденційної інформації. Таким чином, 
дотримання спеціальних вимог щодо одержання електронних доказів можна вважати умовами їх 
допустимості, які слід брати до уваги як у процесі правозастосування, так і в нормотворчій 
діяльності. 

Цивільне процесуальне законодавство України в цілому відповідає провідним світовим 
зразкам у питаннях правового регулювання порядку одержання електронних доказів. За винятком 
деяких недоліків регламентації вимог до процесуальної форми електронних доказів, ЦПК України 
на достатньому рівні забезпечує всіх учасників цивільного процесу ефективними інструментами 
оперування електронною інформацією в цілях доказування. Хоча деякі прогалини потребують 
втручання законодавця, інші можуть бути усунені шляхом узагальнення судової практики. Крім 
того, окремі законодавчі положення потребують деталізації у підзаконних актах для забезпечення 
повноцінного функціонування новел процесуального законодавства. 

References: 

1. Hrabovska, O.O. (2016). Dokazuvannia u tsyvilnomu protsesi Ukrainy: problemy teorii i praktyky: monohrafiia 
[Evidence in the Civil Process of Ukraine: Problems of Theory and Practice: Monograph]. Kyiv: Yurinkom Inter 
[in Ukrainian]. 

2. Pohoretskyi, M.A. (2007). Funktsionalne pryznachennia operatyvno-rozshukovoi diialnosti u kryminalnomu 
protsesi: Monohrafiia [The Functional Purpose of Operational-Search Activity in Criminal Proceedings: 
Monograph]. Kharkiv: Arsis, LTD [in Ukrainian]. 

3. Drohoziuk, K.B. (2018). Predmet ta subiekty dokazuvannia u tsyvilnomu protsesi Ukrainy ta Frantsii [The Subject 
and Subjects of Proving in the Civil Process of Ukraine and France]. Avtoreferat dysertatsii. Odesa [in Ukrainian]. 

4. Chuprikova, I.L. (2016). Dopustymist dokaziv u svitli novoho Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu 
[Admissibility of Evidence in the Light of the New Criminal Procedural Code]. Avtoreferat dysertatsii. Odesa 
[in Ukrainian]. 

5. Maliuha, R.V. (2013). Dokazuvannia v kryminalnomu protsesi: problemy vyznachennia strukturnykh elementiv 
[Evidence in Criminal Process: the Problems of Determining the Structural Elements]. Naukovi zapysky Lvivskoho 

                                                      
1 Цивільний процесуальний кодекс України 2004 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 
40, 492. 



EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ                         ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online) 

 154

universytetu biznesu ta prava [Scientific Notes of the Lviv University of Business and Law], no. 11, 280-283. 
[in Ukrainian]. 

6. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy 2004 (The Verkhovna Rada of Ukraine). [Civil Procedure Code of Ukraine, 
2004 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Bulletin of the Verkhovna Rada 
of Ukraine], no. 40, 492 [in Ukrainian]. 

7. EDRM Collection Standards, 2014. EDRM. <https://www.edrm.net/frameworks-and-standards/edrm-model/ 
edrm-stages-standards/edrm-collection-standards/> [in English]. (2019, April, 19). 

8. Bilousov, A.S. (2008). Kryminalistychnyi analiz obiektiv kompiuternykh zlochyniv [Forensic Analysis  
of the Computer Crime Objects]. Avtoreferat dysertatsii. Kyiv [in Ukrainian]. 

9. Shtefan, A. (2016). Dopustymist dokaziv u tsyvilnomu sudochynstvi [Admissibility of Evidence in Civil 
Procedure]. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti [Theory and Practice of Intellectual Property], no.2 (88),  
69-77 [in Ukrainian]. 

10. The Code of Civil Procedure 2005. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz [The Federal 
Ministry of Justice and Consumer Protection]. <https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html> [in English]. (2019, April, 19). 

11. The Canada Evidence Act 1985. Justice Laws Website. <http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-5/> [in English]. 
(2019, April, 19). 

12. Zakon pro elektronnu komertsiiu 2015 (Verkhovna Rada Ukrainy). [E-Commerce Law, 2015 (Verkhovna Rada 
of Ukraine)]. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. [The official website of the Verkhovna Rada 
of Ukraine]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19/print> [in Ukrainian]. (2019, April, 19). 

13. The Code of Civil Procedure 2005. Riigi Teataja [State Gazette]. 
<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/513122013001/consolide> [in English]. (2019, April, 21). 

14. The Federal Rules of Civil Procedure 2018. The Administrative Office of the U.S. Courts. 
<https://www.uscourts.gov/sites/default/files/cv_rules_eff._dec._1_2018_0.pdf> [in English]. (2019, April, 21). 

15. The Code of Organization and Civil Procedure 1855. The Ministry for Justice, Culture and Local Government. 
<http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8577&l=1> [in English]. 
(2019, April, 21). 

16. The Code of Civil Procedure 1996. Japanese Law Translation Database System. 
<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&re=2&x=61&y=12&co=1&ia=03&yo=&gn=&sy
=&ht=&no=&bu=&ta=&al%5B%5D=C&ky=code+of+civil+procedure&page=32&id=2834&lvm=02&vm=02> 
[in English]. (2019, April, 21). 

17. Zakon pro elektronni dovirchi posluhy 2017 (Verkhovna Rada Ukrainy). [Electronic Trust Services Act 2017 
(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine], 
no. 45, 400 [in Ukrainian]. 

18. DSA Ukrainy oholosyla pro stvorennia ta funktsionuvannia Yedynoi sudovoi informatsiino-telekomunikatsiinoi 
systemy 2018. [SJA of Ukraine Announced the Creation and Operation of a the United Judicial Information and 
Telecommunication System]. Derzhavna sudova administratsiia Ukrainy [State Judicial Administration 
of Ukraine]. <https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/news/611253/> [in Ukrainian]. (2019, April, 21). 

19. EDRM Model, 2019. ERDM. <https://www.edrm.net/frameworks-and-standards/edrm-model/> [in English]. 
(2019, April, 19). 

20. EDRM Identification Guide, 2010. ERDM. <https://www.edrm.net/frameworks-and-standards/edrm-model/ 
identification/> [in English]. (2019, April, 19). 

21. Stanfield, A. (2016). The Authentication of Electronic Evidence. PhD thesis. Brisbane [in English]. 
22. Decision in the case ‘Sony Music Entertainment (Australia) Limited v University of Tasmania’ [2003]  

of the Federal Court of Australia. <https://jade.io/article/107130> [in English]. (2019, April, 21). 
23. Konverskyi, A.Ye. (2008). Lohika (tradytsiina ta suchasna): Pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh 

zakladiv [Logics (Traditional and Modern): a Textbook for Students of Higher Educational Institutions]. Kyiv: 
Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian]. 

24. Shynkaruk, V.I. ta in. (Eds.). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical Encylopedic 
Dictionary]. Kyiv: Abrys [in Ukrainian]. 

25. Aleksieieva-Protsyk, D.O., Bryskovska, O.M. (2018) Elektronni dokazy v kryminalnomu sudochynstvi: poniattia, 
oznaky ta problemni aspekty zastosuvannia [Electronic Evidence in Criminal Procedure: the Concept, Features and 
Problem Aspects of Application]. Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava [Scientific Bulletin of Public 
and Private Law], no. 2, 247-253 [in Ukrainian]. 

26. Kalamaiko, A.Yu. (2016). Elektronni zasoby dokazuvannia v tsyvilnomu protsesi [Electronic Means of Proof 
in Civil Process]. Avtoreferat dysertatsii. Kharkiv [in Ukrainian]. 

  



ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online)   EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 6 Issue 3 2019 

 155

Артур Панасюк 
Національна академія прокуратури України 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ  
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПРИ ВИЯВЛЕННІ  
ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ 
Arthur Panasyuk 
National Prosecution Academy of Ukraine 

LEGAL BASES OF THE USE OF INTERNET  
IN THE DETECTION AND INVESTIGATION  
OF CRIMES 

This  article  explores  the  legal  framework  for  the  use  of  the  Internet  when  detecting  and 
investigating  crimes.  In  accordance  with  the  Criminal  Procedural  Code  of  Ukraine,  the  legal 
framework for the use of the Internet in the detection and investigation of crimes is formulated. 
The place and significance of the Internet in the criminal proceedings are highlighted. A number of 
general factors influencing the pace and available in the area of legal regulation of the Internet in 
the process of detecting and investigating crimes have been determined. The factors of inefficient 
use of the Internet in the investigation of crimes are described. It is proved that the possibilities of 
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procedural evidence in such forms as testimony; evidence; documents; conclusions of experts. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі техніко-технологічного розвитку проблематика 
правових засад використання мережі Інтернет при виявленні та розслідуванні злочинів стала 
домінуючою. В умовах українських перехідних економічних і політичних процесів правове 
забезпечення використання мережі Інтернет у кримінальному провадженні має важливе значення 
для функціонування держави. Очевидно, що актуальним стає створення відповідних належних умов 
для забезпечення кримінального провадження, що неможливе без теоретичного аналізу сучасного 
стану використання мережі Інтернет при виявленні та розслідуванні злочинів та формування 
рекомендацій з оптимізації ситуацій, що складаються. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика правових засад використання мережі 
Інтернет були предметом наукових досліджень таких вчених, як: Н.В. Аляб’єва, Г.О. Андрощук, 
О.А. Баранов, Д.В. Бойко, М.В. Гура, К.О. Зеров, С.О. Ємельянчик, О.І. Карпенко, О.А. Мурашкевич, 
А.В. Пазюк, О.А. Присяжнюк, О.П. Радкевич, К.С. Шахбазян. У той же час, дослідження названих та 
інших вчених у своїй більшості, стосувались міжнародно-правового регулювання та правової 
регламентації функціонування мережі Інтернет, без присвячення уваги питанням саме правових засад 
використання мережі Інтернет при виявленні та розслідуванні злочинів. 

У зв’язку з цим метою даної статті є формулювання правових засад використання мережі 
Інтернет при виявленні і розслідуванні злочинів та на основі дослідження змісту Кримінального 
процесуального кодексу виокремлення місця і значення мережі Інтернет у кримінальному 
провадженні. 

Виклад основного матеріалу. Однією з особливостей мережі Інтернет є те, що її масштабне 
та швидке впровадження у людське життя призвело до фундаментальної зміни мережі всіх видів 
людської діяльності, в тому числі злочинної діяльності і діяльності з розслідування злочинів. При 
цьому відповідним чином це відобразилося у діяльності слідчого, як зміни у організаційних та 
інших формах роботи, заміни старих норм та розробка нових, що пов’язані з віртуалізацією всієї 
діяльності (технологізація, комп’ютеризація, програмування, алгоритмізація тощо). 

Уся інформація з мережі Інтернет, що стосується події злочину може бути визначена як 
криміналістично значуща інформація для кримінального провадження. Вона може виступати 
в якості доказів по кримінальному провадженню чи сприяти отриманню такових та може бути 
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використана для забезпечення професійної діяльності слідчого в рамках кримінального 
провадження. 

За думкою, О.В. Косолап правового регулювання на законодавчому рівні потребують окремі 
напрями взаємовідносин, які виникають в мережі Інтернет, проте їх наслідки мають або можуть 
мати свій матеріальний вираз. Де окреме місце будуть посідати, особливості статусу учасників 
таких правовідносин1. О.І. Бугера вважає, що доцільним є розроблення та прийняття Закону України 
«Про використання мережі Інтернет для запобігання злочинності». За думкою вченого, такий закон 
може мати таку структуру: 

1) визначення термінів; 
2) законодавство у сфері використання мережі Інтернет для запобігання злочинності; 
3) мета, основні напрями та завдання запобігання злочинності; 
4) суб’єкти запобігання, їх функції; 
5) контроль за здійсненням запобіжних заходів; 
6) прикінцеві положення2. 
Інформація з мережі Інтернет є різновидом комп’ютерної (електронної) інформації. Завдяки 

використанню такої інформації можуть встановлюватися особливості абсолютно всіх елементів 
криміналістичної характеристики злочину. Творцями (авторами, винахідниками тощо) інформації 
у мережі Інтернет є людина, технічний засіб і онлайн-мережа. 

На даний момент, спостерігається збільшення теоретичних досліджень щодо використання 
мережі Інтернет як джерела та засобу отримання інформації. Однак, на даний момент це 
не вирішило проблематики з запізнення (відставання), що має декілька напрямів. Одні з них, 
організаційно-тактичний та методичний щодо неефективного використання мережі Інтернет 
в розслідуванні злочинів. Що пояснюється наступними чинниками: 

– мережа Інтернет раніше не розглядалась, як засіб, місце або інша обставина злочинної події 
такого широкого кола злочинів; 

– відбулося збільшення кількісних та якісних показників організованої злочинності завдяки 
використанню ними мережі Інтернет; 

– відбулося збільшення кількості криміналістично значущих даних завдяки мережі Інтернет, 
які необхідно оперативно обробити на протязі короткого терміну; 

– нестача методичних розробок щодо використання мережі Інтернет при попередженні, 
виявленні, розслідуванні та розкритті правопорушень; 

– відсутність фахівців, які вміли би кваліфіковано працювати в мережі Інтернет і одночасно 
володіли би основами правових знань; 

– відсутність дієвих спеціальних програмних (чи то алгоритмічних) забезпечень для 
вирішення пошукових, ідентифікаційних, діагностичних та інших завдань. 

Як фактор оптимізації використання високих інформаційних технологій вважають 
О.О. Подобний та Д.М. Цехан, є правове регулювання функціонування мережі Інтернет3. Окремим 
дослідження в цьому напрямку є розслідування викрадень майна, вчинених із використанням 
комп’ютерних технологій4. 

Визначення правових засад використання мережі Інтернет у виявленні та розслідуванні 
злочинів потребують досліджень у трьох кореляційних площинах: 

– з одного боку, розгляд питань загального правового регулювання функціонування мережі 
Інтернет; 

                                                      
1 Косолап, О.В. (2016). Міжнародний досвід управління Інтернет-простором. Правові та інституційні 
механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса). Одеса, 411.  
2 Бугера, О.І. (2018). Законодавче регулювання використання мережі Інтернет для запобігання злочинності: 
основні проблеми та шляхи їх вирішення. Прикарпатський юридичний вісник, 1(22), 183.  
3 Подобний, О.О., Цехан, Д.М. (2009). Правове регулювання функціонування мережі Інтернет – фактор 
оптимізації використання високих інформаційних технологій. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної 
та правової держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 квітня 2009 р., м. Одеса). 
Одеса, 314. 
4 Самойленко, О.А. (2009). Особливості розслідування викрадень майна, вичинених із використанням 
комп’ютерних технологій. Київ: КНТ, 328. 
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– з другого – питань правових основ діяльності слідчого при виявленні та розслідуванні 
злочинів; 

– з третього – міжнародно-правове регулювання двох вищеозначених процесів. 
При виявленні криміналістично значущої інформації в мережі Інтернет вона може: 
1) служити інформаційною основою прийняття рішень до внесення даних в Єдиний реєстр 

досудових розслідувань та основою прийняття рішень вже в рамках кримінального провадження; 
2) приводом до внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 
3) підставою для проведення процесуальних дій в рамках кримінального провадження. 
Окремої криміналістичної уваги заслуговує таке співвідношення: мережа Інтернет та 

Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України). Так, відповідно до норм КПК 
України можливо використовувати інформацію з мережі Інтернет і її носів в якості відомостей та їх 
джерел відповідно в структурі процесуального доказу. Загалом, можливості щодо використання 
інформації з мережі Інтернет та її носів можуть розглядатися в якості відомостей і їх джерел 
відповідно в структурі процесуального доказу в таких видах як: 

1) показання; 
2) речові докази; 
3) документи; 
4) висновки експертів. 
Поряд з цим, інформація з мережі Інтернет може виступати і в якості обставин, що входять 

до предмету доказування, а також інших обставин, що мають значення для кримінального 
провадження, – при пізнанні її не як відомостей про факти, а в якості явища дійсності, що володіє 
власними зовнішніми характеристиками. 

Розподіл інформації з мережі Інтернет, що розглядаються в якості джерела доказів, 
на первинні і похідні неприпустимо, так як дані носії часто містять одночасно оригінальну 
інформацію і її дублікат, – при цьому видача тієї та іншої, користувачеві зазвичай відбувається 
шляхом копіювання на проміжні носії. Так, О.П. Ващук наголошує на перспективному підході 
до досліджуваної проблематики1. 

У процесуальних документах інформацію з мережі Інтернет, яка використовується в якості 
доказів, слід виділяти окремо значення інформації та значення фізичних ознак її носіїв для 
правильної оцінки їх доказової цінності. Інформація з мережі Інтернет має деяке поле збігу з 
правовою інформацією, частина якого представляє саме ту інформацію, що циркулює 
в кримінальному провадженні. 

Таким чином, унікальність інформації з мережі Інтернет в кримінальному провадженні 
полягає в наступному: 

1) вона може бути як змістом доказів, так і частиною обставин, що підлягають встановленню 
у кримінальному провадженні, тобто предметом доказування; 

2) вона може виступати частиною знаряддя злочину (коли знаряддя в цілому – технічний засіб 
з доступом до мережі Інтернет); 

3) об’єктивність і матеріальність процесів її передачі, зміни, знищення дозволяють розглядати 
окремі моменти її використання як спосіб вчинення злочину; 

4) факт її створення може позначати юридичний факт виникнення кримінально-правових 
відносин, а реальність збігу зазначених фактів – служити підставою внесення даних до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань. 

Рекомендовано для правильного і повного сприйняття інформації з мережі Інтернет 
учасникам кримінального провадження, проводити огляд даних у мережі Інтернет, забезпечивши 
участь у ньому спеціаліста. При появі будь-яких складнощів зі сприйняттям і розумінням 
інформації з мережі Інтернет, що виходять за рамки загальних особливостей кодування даного 
виду інформації, необхідно призначати відповідну судову експертизу. Проте для оцінки 
інформації з мережі Інтернет, яка виступає в якості доказів у кримінальних провадженнях, 
спеціальних знань не потрібно. 
                                                      
1 Ващук, О П. (2018). Розвиток концепції використання положень антроподжерельної невербальної інформації 
в криміналістиці. Сучасні напрями, засоби та методи протидії злочинності: матеріали Міжнародної 
конференції, присвяченої 105-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних 
наук, професора Віктора Павловича Колмакова (23 листопада 2018 року, м. Одеса). Одеса, 56.  
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У процесі оцінки інформації з мережі Інтернет необхідно враховувати вид і криміналістичні 
риси розслідуваного кримінального провадження, а також особливості слідчої ситуації. Інформація, 
що виявляється в мережі Інтернет, оцінюється, перш за все, в плані її належності, допустимості та 
достовірності, а в сукупності з іншими доказами – достатності для вирішення кримінального 
провадження. Особливості оцінки інформації з мережі Інтернет багато в чому залежать від того, 
яким способом або шляхом вона отримана – слідчим, оперативником або від третьої особи. 

Визначення належності відповідної інформації з мережі Інтернет передбачає встановлення її 
причинного зв’язку з подією злочину. Її допустимість забезпечується: 

а) отриманням належним суб’єктом; 
б) отриманням з належного джерела; 
в) дотриманням встановленої процедури отримання та оформлення. 
Встановлення достовірності інформації з мережі Інтернет складається з двох протилежних 

складових. З одного боку, апріорі мається на увазі, що інформація з мережі Інтернет, відповідає 
дійсності. З іншого боку, інформація з мережі Інтернет в ряді випадків може бути навмисно 
перекручена, що як раз і виявляється шляхом її перевірки за допомогою інших доказів. 

Доцільне використання інформації з мережі Інтернет у формі копіювання на новому носії з 
відповідним зазначенням в процесуальному документі (протоколі). В такому випадку, у протоколі 
зазначаються технічні засоби та програми, за допомогою яких було зроблено копіювання, дані про 
скопійовану інформацію та її реквізити (список файлів, розташування файлів на носії, тип, об’єм, 
дата і час створення, зміни, відкриття файлів тощо). У протоколі описується короткий зміст 
скопійованої інформації або до протоколу застосовується роздруківка (машинограма) цієї 
інформації. Носій інформації з мережі Інтернет запаковується та опечатується. Дії, продуктовані з 
інформацією з мережі Інтернет, фіксуються також в формі безперервних відеозаписів. Важливо, 
саму дію (пошук, збір, перевірка та зберігання), обставини і умови копіювання носіїв інформації з 
мережі Інтернет виконати прозоро, компетентно та максимально повно. Участь спеціаліста в цьому 
процесі, є рекомендованою. 

До основних способів виявлення інформації у мережі Інтернет відносяться: 
а) процесуальний (при проведенні процесуальних дій); 
б) непроцесуальній (при реалізації заходів). 
За процесуальним значенням у виявленні та розслідуванні злочинів інформація з мережі 

Інтернет поділяється на доказову і орієнтовну. 
Таким чином, темп та наявне у сфері правового регулювання мережі Інтернет у процесі 

виявлення та розслідування злочинів, обумовлено рядом загальних факторів: 
– появою нових видів та форм правопорушень у мережі Інтернет; 
– появою нових способів підготовки, вчинення та приховання правопорушень у мережі 

Інтернет; 
– збільшенням кількості правопорушень, що вчинюються злочинцями, які використовують 

для цього мережу Інтернет; 
– динамічним переходом злочинців у віртуальний світ і створенням віртуального місця 

злочинної події; 
– появою нового джерела різносторонньої інформації – мережа Інтернет щодо різних 

об’єктів дослідження; 
– появою нового джерела криміналістично значущої інформації – мережа Інтернет щодо 

злочинної події; 
– необхідністю формування нових баз даних у системі Міністерства внутрішніх справ 

України і других правоохоронних органів з врахуванням наростаючих можливостей мережі 
Інтернет; 

– необхідністю прогнозування можливих тенденцій росту злочинності з урахуванням мережі 
Інтернет; 

– необхідністю профілактики злочинності з урахуванням можливостей мережі Інтернет; 
– необхідністю формування нових методів, способів, прийомів пошуку криміналістично 

значущої інформації у мережі Інтернет; 
– необхідністю алгоритмізації та програмування слідчої діяльності у мережі Інтернет. 
Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що уся інформація з мережі Інтернет, що 

стосується події злочину може бути визначена як криміналістично значуща інформація. Вона може 
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виступати в якості доказів по кримінальному провадженню чи сприяти отриманню такових та може 
бути використана для забезпечення діяльності слідчого. Узагальнені можливості щодо використання 
інформації з мережі Інтернет та її носів можуть розглядатися в якості відомостей і їх джерел 
відповідно в структурі процесуального доказу в таких видах як показання, речові докази, документи, 
висновки експертів. 
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Pavlovich Kolmakov (November 23, 2018, Odesa)]. Odesa, 54-57. [in Ukrainian]. 
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The article is devoted to problems of public administration of the penitentiary system of Ukraine 
and  the  results  of  penitentiary  reform, which  has  been  implemented  since  2015.  Attention  is 
paid  to  the  issues  of  effectiveness  in  the  main  areas  of  penitentiary  reform,  which  were 
identified  by  the Ministry  of  Justice  of  Ukraine  (effectiveness  and  effectiveness  of  the  policy, 
changing  the model  of  public  administration  of  the  penitentiary  system,  construction  of  new 
penitentiary  institutions, the creation of penitentiary  inspections, establishment of a probation 
service, etc.). The article contains an analysis of the causes of the spread of such a phenomenon 
as massive  disturbances  in  penitentiary  institutions.  The  article  also  focuses  on  the  results  of 
implementing  the  institution  of  penitentiary  investigators  into  the  national  criminal  justice 
system. The author presents a list of negative components of penitentiary reform and proposes 
an agenda for the future penitentiary reform, aimed at eliminating numerous errors of previous 
reform steps. 
Keywords: penitentiary system, penitentiary policy, the Ministry of Justice of Ukraine, the State 
Penitentiary Service of Ukraine, the Administration of the State Criminal‐Execution Service of 
Ukraine, penitentiary institutions, probation, penitentiary inspections, rehabilitation paradigm, 
Draft Law "On Penitentiary System", building of new pre‐trial prisons, violence and mass 
disturbances in penitentiary institutions, penitentiary investigators of the Ministry of Justice of 
Ukraine, efficiency and effectiveness of the Ukrainian penitentiary policy, crisis of public 
administration of the penitentiary system. 

Cтаття присвячена проблемам державного управління пенітенціарною системою України 
та результатам пенітенціарної реформи, що реалізується з 2015 року. Увагу приділено 
питанням результативності за основними напрямками пенітенціарної реформи, які буди 
визначені Міністерством юстиції України (ефективність та результативність політики, зміна 
моделі державного управління пенітенціарною системою, будівництво нових пенітенціарних 
установ, створення пенітенціарних інспекцій, створення служби пробації тощо). Стаття 
містить аналіз причин поширення такого негативного явища, як масові заворушення 
у пенітенціарних установах. Стаття також сфокусована на результатах запровадження 
до національної системи кримінальної юстиції інституту пенітенціарних слідчих. Автор 
пропонує перелік негативних складових пенітенціарної реформи та пропонує порядок денний 
наступної пенітенціарної реформи, спрямованої на усунення численних помилок попередніх 
реформаторських кроків. 

Ключові слова: пенітенціарна система, пенітенціарна політика, Міністерство юстиції України, 
Державна пенітенціарна служба України, Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби 
України, установи виконання покарань, пробація, пенітенціарні інспекції, реабілітаційна парадигма, 
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проект Закону «Про пенітенціарну систему», будівництво нових слідчих ізоляторів, насильство та 
масові заворушення у пенітенціарних установах, пенітенціарні слідчі, результативність та 
ефективність пенітенціарної політики, криза державного управління пенітенціарною системою 
України. 

Вступ 
Пройшли майже п’ять років як в Україні була задекларована та почала впроваджуватися нова 

пенітенціарна реформа, яка ставила на меті «знести» стару «радянську» «виправно-трудову 
систему» та замінити її на відкриту для суспільства пенітенціарну систему, побудовану за світовими 
та європейськими стандартами. 

Гадаємо, що існує нагальна потреба провести аналіз результатів такої реформи для ключових 
акторів (суспільство, потерпілі, ув’язнені та засуджені, пенітенціарна служба, інші елементи 
системи кримінальної юстиції, інші зацікавлені актори). 

 
Персональна відповідальність за реформу 
Відповідальним за розробку та реалізацію політики у сфері виконання покарань та пробації 

у нашій державі є Міністр юстиції України. 
Йдеться про сферу політичної та юридичної відповідальності Міністра юстиції України 

Петренка П.Д. 
Водночас тривалий час пенітенціарну політику фактично одноособово розробляла та 

впроваджувала запроваджувала Перший заступник Міністра Севостьянова Н.І., а у подальшому – 
заступник Міністра Чернишов Д.В. 

Відтак сфера політичної та юридичної відповідальності за стан функціонування 
пенітенціарної системи та результати впровадження пенітенціарної політики упродовж останніх 
п’яти років була та залишається розмитою між різними чиновниками, кожен з яких чи навряд буде 
брати на себе таку відповідальність через вельми суперечливі успіхи такого реформування, так само 
як і через низку питань щодо ефективності та результативності пенітенціарної реформи зразка 2015-
2019 років. 

 
Концептуальні нариси пенітенціарної реформи 
Пенітенціарна реформа в Україні розпочалася Міністерством юстиції України (надалі – МЮ 

України) без кримінологічно та соціологічно обґрунтованої концепції з чітко та коректно 
визначеними пріоритетами. Той факт, що Концепція реформування пенітенціарної системи була 
підготовлена та опублікована лише у вересні 2017 р. (розпорядження КМУ від 13.09.2017 № 654-р), 
і то здебільшого під грифом «для службового користування», говорить сам за себе. 

Нова пенітенціарна реформа була пов’язана з ліквідацією більш-менш сталої управлінської 
структури – Державної пенітенціарної служби України (надалі – ДптСУ) з подальшим 
перекладанням функції з реалізації пенітенціарної політики безпосередньо на центральний апарат 
МЮ України. 

Реформатори фактично задекларували популістське гасло, що успіх реформування 
пов’язаний, мовляв, передусім зі змінами структури державного управління пенітенціарною 
системою. Фактично йшлось про то, що, мовляв, лише радикальна зміна управлінської структури та 
відповідних назв має змінити фактичний стиль державного управління пенітенціарною системою. 

Відповідно у 2016 році було проведено ліквідацію ДПтСУ з передачею її функцій 
безпосередньо до центрального апарату Міністерства юстиції України. 

Декларації МЮ України, що покладалися в основу пенітенціарної реформи, були та 
залишаються непрофесійними, перенасиченими вульгарними та історично спотвореними 
прикладами з «гулагівського минулого» та численними популістськими фантазмами 
(«рабовласницька праця», «гулагівські методи роботи», «кати-пенітенціарії» тощо). 

Пенітенціарна реформа не була забезпечена будь-якою ґрунтовною концепцією, заснованою 
на певній пенологічній теорії. Замість цього суспільство було насичено деклараціями та гаслами, які 
не мали нічого спільного з реальністю. Не було ідентифіковано проблеми пенітенціарної системи 
України. Не було визначено конкретні шляхи їх вирішення. Не було визначено, хто буде відповідати 
за ті чи інші напрямки реформування. Не було визначено кінцеву мету пенітенціарного 
реформування. Не було проаналізовано питання фінансування реформи. Не було надано оцінку 
співвідношення між вигодами від реформи та витратами на реформу. 
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Тим не менш, політикум та баланс сил в парламенті дозволили запустити це небезпечне 
стратегічне «реформаторське» чудовисько. Таких чудовиськ (проте вже тактичного рівня), як 
засвідчить час, буде багато. 

Не минуло багато часу, і вже 13.09.2017 Уряд знову створив те, чим фактично була ДПтСУ, 
проте під іншою назвою, – відновив ДКВС України. 

Постає логічне питання: чи дійсно існувала потреба у тотальній зміні організаційно-
функціональної структури державного управління пенітенціарною системою, щоб через доволі 
короткий проміжок часу фактично повернутися до такої ж самої структури? 

Гадаємо, що відповідь є негативною. 
 
Питання ефективності пенітенціарної реформи 
Іншим базовим питання, на яке має бути надана відповідь, є наступне: чи була пенітенціарна 

реформа економічно обґрунтованою та фінансово прозорою з огляду на витрати, які було понесено 
як на початку реформи, так і в подальшому? 

Передусім зауважимо, що будь-якої фінансової звітності щодо результатів реформування та 
витрат на таку реформу МЮ України до цього часу так і не надало. Проте варто нагадати, що влітку 
2017 року Рахункова палата оприлюднила свій висновок щодо ефективності діяльності МЮ України 
у сфері пенітенціарного реформування. 

Якщо коротко, то її висновки можна сформулювати наступним чином: 
1. Пенітенціарна реформа Петренка – Севостьянової не мала плану дій, який би визначав цілі, 

завдання та пріоритетні напрями реформування з належним фінансово-економічним 
обґрунтуванням. 

2. На момент ліквідації ДПтСУ не були визначені ані мета, ані цілі, ані завдання реформи. 
3. Мета пенітенціарної реформи була визначена після ліквідації ДПтСУ. 
4. Був відсутній документ або план, який би містив обґрунтовування заходів і завдань 

пенітенціарної реформи з відповідними фінансово-економічними розрахунками та строками 
виконання. 

5. Реформа була спрямована на централізацію структурної побудови, а не на удосконалення 
пенітенціарної системи. 

6. Ліквідувавши ДПтСУ як орган управління, МЮ України утворив у своєму складі низку 
самостійних структурних підрозділів, чим розхитав систему державного управління 
пенітенціарною системою. Це створило ризики розбалансованості системи управління та 
дестабілізації обстановки в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (що, як засвідчив 
час, не було, на жаль, порожнім звуком). 

 
Проект Закону «Про пенітенціарну систему» 
Говорячи про стратегічні кроки у сфері реформування пенітенціарної системи необхідно 

згадати і проект Закону «Про пенітенціарну систему» від 24.11.2017. 
З організаційної точки зору треба зауважити, що від розробки проекту Закону МЮ України 

фактично самоусунулося, переклавши цей обов’язок на громадські організації, науковців, активістів 
та відповідний профільний підкомітет Верховної Ради України. 

Щодо змістовного аспекту проблеми, то станом на сьогодні актуальність цього проекту під 
великим питанням, у тому числі через вкрай пасивну позицію самого МЮ України щодо 
лобіювання цього продукту. 

До того ж варто зауважити на вельми дискусійних моментах цього проекту Закону, які 
суперечать Конституції України та міжнародним стандартам у сфері виконання покарань (див. 
наприклад, положення проекту цього ж Закону щодо пенітенціарних інспекцій або, наприклад, щодо 
нагляду незрозумілої природи, від якого (здається, що за радянської традицією) розробники проекту 
Закону не знайшли сил відійти). 

 
Будівництво нових слідчих ізоляторів 
Одним з напрямків пенітенціарної реформи було анонсовано створення нових слідчих 

ізоляторів замість старих, побудованих ще у XIX столітті. 
Першим під цю хвилю реформування потрапив слідчий ізолятор у м. Чернівці (розпорядження 

КМУ від 07.10.2015 № 1066-р). Слідчий ізолятор було ліквідовано. Водночас МЮ України отримало 
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завдання у двомісячний строк внести пропозиції щодо доцільності перенесення за межі мм. Києва, 
Львова, Одеси і Хмельницького слідчих ізоляторів та установ виконання покарань. 

МЮ України також отримав завдання у тримісячний строк внести пропозиції щодо шляхів та 
джерел фінансування будівництва сучасних європейських слідчих ізоляторів та установ виконання 
покарань, зокрема шляхом проведення відкритих конкурсів із залучення приватних партнерів 
у рамках реалізації засад державно-приватного партнерства. 

03.02.2017 МЮ України оголосив про готовність розглянути пропозиції про здійснення 
державно-приватного партнерства осіб, які відповідно до Закону України «Про державно-приватне 
партнерство» можуть бути приватними партнерами щодо проекту «Будівництво нового Львівського 
слідчого ізолятора та лікарні». 

15.08.2018 МЮ України за повідомленнями ЗМІ начебто навіть отримало пропозицію 
інвестора щодо будівництва нового слідчого ізолятора у Львові. Проте вже на початку січня 2019 
року Чернишов Д.В. повідомив, що жоден з інвесторів «не подав пропозиції». 

На цьому задекларовані МЮ України успіхи у сфері державно-приватного партнерства 
закінчилися. 

Ідея державно-приватного партнерства була (та залишається) надзвичайно привабливою та 
яскравою в теорії, проте задекларовані реформаторські гасла Міністра юстиції та його заступників 
розбилися на рифах економічних законів. 

Проте й навіть до економічних законів можна було не занурюватися, щоб відповісти 
на концептуальне питання: а чи може дозволити держава побудувати нову сучасну в’язницю 
в умовах війни та постреволюційної економічної кризи? 

Тим більше, що нова в’язниця, яка, за словами керівників МЮ України, начебто мало 
коштувати в Україні 9-14 млн. доларів, у західних країнах коштує 250-450 млн. доларів. 

Саме цю принципову деталь потрібно подати як головний аргумент будь-якої дискусії про те, 
чи можлива сьогодні в Україні побудова нової сучасної в’язниці, якою б гострою потреба у такій 
в’язниці не була. 

Проте натомість керівники МЮ України потонули в численних яскравих виступах про те, як 
ось-ось прийде певний (!) «західний інвестор», який із великим задоволенням побудує в Києві, 
Коцюбинському, Одесі, Львові або в інших містах або місцевостях новий сучасний слідчий ізолятор 
з відповідною інфраструктурою та умовами безпеки, отримавши взамін за років так десять 
відповідну земельну ділянку у центрі якось великого міста для побудови бізнес-центру та/або парку 
розваг. 

Західний інвестор не прийшов та чи навряд прийде з огляду на нові політичні реалії після 
виборів Президента України та в очікуванні парламентських виборів. 

Наразі МЮ України зберігає з цього приводу абсолютне мовчання. Так, заступник Міністра 
Чернишов Д.В., підсумовуючи результати роботи станом на лютий 2019 року, констатував, що МЮ 
України повернулося знову до ідеї проведення ремонтів у старих установах, а не розбудови нових 
слідчих ізоляторів. 

Відтак можна констатувати абсолютний провал цього напрямку реформування в силу простої 
констатації, що за 5 років цей проект навіть не було фактично розпочато. 

 
Насильство та масові заворушення у пенітенціарних установах 
Не зважаючи на задекларовану відкритість та прозорість пенітенціарної системи, остання 

п’ятирічка ознаменувалася хвилею небачених раніше масових заворушень та випадків насильства 
у пенітенціарних установах. Гадаємо, що інакше й не могло бути в силу цілеспрямованого 
розбалансування управління пенітенціарною системою та покладання управління на осіб з явно 
недостатнім досвідом управлінської роботи у зазначеній сфері. 

Ось далеко не повний перелік найбільш резонансних подій в українських пенітенціарних 
установах, що мали місце під час проведення реформування: 

10.03.2015 – побиття двох ув’язнених співробітниками Одеського слідчого ізолятору; 
10.06.2015 – спроба захоплення ув’язненими у заручники співробітника Одеського слідчого 

ізолятору; 
03.06.2016 – масове заворушення у Кіровоградській виправній колонії №6; 
20.06.2016 – заворушення в Ірпінському виправному центрі № 132; 
17.08.2017 – вбивство ув’язненим співробітниці Одеського слідчого ізолятору; 
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18.08.2017 – співробітники Одеського слідчого ізолятору здійснили масове побиття 
ув’язнених; 

22.01.2018 – 05.02.2018 – протести та голодування засуджених у Замковій виправній колонії; 
14.07.2018 – самогубство в Чернігівському слідчому ізоляторі; 
17.07.2018 – втеча з Одеської виправної колонії № 51 двох засуджених; 
04.08.2018 – спроба самогубства ув’язненим Одеського слідчого ізолятору; 
09.08.2018 – бунт «Торнадо» у Київському слідчому ізоляторі; 
22.08.2018 – затримання співробітника Одеського слідчого ізолятору при спробі принести 

наркотики до установи; 
01.09.2018 – затримання двох співробітників Київського слідчого ізолятору при спробі 

принести до установи наркотики; 
03.09.2018 – заворушення у Маріупольському слідчому ізоляторі; 
04.12.2018 – самогубство в Одеській колонії №51; 
04.12.2018 – самогубство в Одеському слідчому ізоляторі; 
02.03.2019 – затримання заступника начальника Одеського слідчого ізолятора та ще одного 

офіцера за підозрою у системній корупції в установі; 
28.04.2019 – масова непокора ув’язнених Черкаської виправної колонії № 62 (12 ув’язнених 

побили чотирьох співробітників); 
27.05.2019 – бунт засуджених Південної виправної колонії № 51, що супроводжувався 

підпалом будівлі установи, автомобілів та обладнання. 
Питання полягає не тільки і не стільки у кількості інцидентів, їх характері, обсягах та 

наслідках, хоча характер, обсяги та наслідки також мають значення. 
Так, вперше в Україні було прийняте рішення про закриття колонії в результаті бунту та 

спалення приміщень та обладнання (Південна виправна колонія № 51), хоча окремі джерела 
обґрунтовано вказують на використання бунту як приводу для банального звільнення землі 
у корупційний спосіб під нові забудови у престижному районі м. Одеса. 

Основне питання полягає в тому, що МЮ України за п’ять років будь-якій об’єктивної оцінки 
будь-якому з інцидентів не надало та не оприлюднило будь-яких висновків службового 
розслідування за жодним з інцидентів. 

Між тим, нормою є те, що будь-який бунт або масове заворушення має супроводжуватися 
оприлюдненням урядового висновку про причини та результати розслідування, а також про вжити 
заходи, якщо пенітенціарна система проголошує себе відкритою та прозорою. 

У цьому контексті слушним буде згадати Мішеля Фуко: «В останні роки в усьому світі 
відбулися тюремні бунти. В їх цілях, гаслах, у тому, як вони розвивалися, було, безсумнівно, щось 
парадоксальне. Бунти проти всього стану фізичного примітивізму: проти холоду, задухи та 
скупченості, проти застарілих приміщень, голоду та побиття. Але були також бунти проти зразкових 
в’язниць, транквілізаторів, ізоляції, медичного обслуговування, виховання. Чи були це бунти, що 
переслідують чисто матеріальні цілі? Або суперечливі бунти: проти застарілості та занепаду, проте 
й проти зручностей, проти наглядачів, але й проти психіатрів? … Протестували не проти занадто 
примітивної або занадто антисанітарної, занадто відсталої або занадто досконалої тюремної 
обстановки. Протестували проти самого матеріального існування в’язниці як інструменту та вектору 
влади; проти всієї технології влади над тілом, яку технології «душі» – здійснюваної вихователями, 
психологами та психіатрами – не вдається ні замаскувати, ні компенсувати з тієї простої причини, 
що сама вона є одним з її знарядь». 

У своєму пості від 30.06.2019 в мережі Facebook заступник міністра Чернишов Д.В. зазначив, 
що «всі надумані причини, начебто поганих умов і жахливої їжі, не більше, ніж вигадане пояснення 
своїм діям». Користуючись згаданим вище поясненням Мішеля Фуко, чи можна собі уявити, що 
бунт у Південній виправній колонії № 51 був бунтом проти зразкових умов? 

Гадаю, що заступник Міністра помиляється. 
Говорячи про останні бунти у пенітенціарних установах України, варто наголосити, що 

головною проблемою був та залишається той саме популістський підхід до управління 
пенітенціарною системою, який приховує корупційну складову в структурі державного управління 
пенітенціарною системою. Наявність такої кількості бунтів та інших інцидентів в українських 
пенітенціарних установах є червоною карткою для МЮ України. Дуже шкода, що МЮ України 
не лише уникає аналізу причин та наслідків бунтів в українських пенітенціарних установах. 
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Керівник пенітенціарної системи у своєму пості піддав негативній оцінці «організаторів бунту» 
та усіх інших, хто підняв питання про причини такого бунту. При цьому жодного слова не було про 
причини та наслідки такого бунту. Проте причини, як ми вважаємо, пов’язані з патологією 
пенітенціарного адміністрування, до стану якої призвели неефективні реформаторські кроки. 

 
Впровадження концепції пробації 
Ще одним з найбільш яскравих та певною мірою вдалих реформаторських проектів була, 

звичайно, пробація. 
Пробація, варто передусім наголосити, не (!) може бути невдалим проектом в принципі. 

Пробація – це відверто яскравий соціальний проект, який за будь-яких обставин є привабливішим 
за в’язничні проекти, сфокусовані на реабілітації злочинців. 

Станом на сьогодні відомі всі теоретичні переваги пробації перед ув’язненням, причому 
використання слова «теоретичні» аж ніяк не принижує практичного значення цього інституту для 
багатьох людей, які стали злочинцями внаслідок збігу обставин та дійсно потребують соціальних 
послуг. 

Проте подальше впровадження цього інституту в Україні стало здійснюватися через певне 
(якщо не суттєве) зловживання ідеєю пробації. 

Так, замість сучасного науково обґрунтованого впровадження концепції пробації в Україні 
упродовж останніх п’яти років має місце достатньо значний популізм у вигляді систематичного та 
регулярного «пережовування» тези, що «пробація краще за в’язницю», «пробація дешевша 
за ув’язнення» і подібних аргументів. Аргументів здебільшого правдивих, але станом на сьогодні 
явно недостатніх. 

Керівництво МЮ України у численних, та однакових по суті виступах та інтерв’ю продовжує 
вихваляти пробацію за допомогою вже традиційних, проте «затертих» аргументів: 1) зниження 
в’язничного населення та, відповідно, зниження навантаження на «закриту» частину пенітенціарної 
системи; 2) відсутність соціального виключення злочинців; 3) менша грошова вартість пробації 
порівняно з позбавленням волі у будь-яких формах. 

Власне саме про це йдеться на офіційному сайті вітчизняної служби пробації. 
Проте проблема полягає, що ці «істини» (як на думку керівництва МЮ України) є такими 

щонайменше 200 років, а тому доведення не потребують. 
Натомість системі потрібне динамічне продовження концепції. 
Система пробації потребує чітких даних та детальної інформації. 
Наскільки, власне, краще? 
Наскільки, власне, дешевше? 
На жаль, за п’ять років МЮ України відповідей на ці важливі, складні, проте вкрай потрібні 

питання так і не надало. 
Сьогодні назрів щось на кшталт «бунту» проти пробації. Однак наголосимо: «бунту» проти 

тієї абстрактної популістської та декларативної пробації, якою МЮ України невпинно насичує 
громадськість, наукове середовище, практичну діяльність та навчальний процес. 

На окрему увагу заслуговує й питання показників рецидиву після перебування під наглядом 
служби пробації. 

Так, загальновідомим є те, що такий показник складає, як на глибоке та систематичне 
переконання МЮ України, від 0,9% до 2%, що автоматично ставить Україну на перше місце у світі 
за показниками ефективності служби пробації (особливо беручи до уваги, що такий показник 
в інших країнах Європи та Північної Америки складає від 20% до 60%). Відповідно такий стан 
справ не може не викликати посмішку у західних практиків пробації, коли вони відвідують Україну 
та чують подібні легенди. 

Яких-небудь офіційних статистичних даних щодо рівня рецидиву осіб, які перебувають та 
перебували на обліках вітчизняної служби пробації, на жаль, не існує до цього часу. Проте існують 
численні виступи та інтерв’ю керівників МЮ України та системи пробації, де на першому місці 
стоять міфічні «два відсотки»: 

10.02.2016 – рецидив становить 4% (презентація МЮ України); 
24.05.2017 – рецидив становить 2% (Севостьянова Н.); 
24.05.2017 – рецидив становить 2% (Чернишов Д.); 
18.06.2017 – рецидив становить 1% (Севостьянова Н.); 
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18.07.2017 – рецидив дітей становить 1% (прес-конференція МЮ України); 
18.07.2017 – рецидив становить 2% (Чернишов Д.); 
13.09.2017 – рецидив не перевищує 2% (Севостьянова Н.); 
14.09.2017 – рецидив становить 2% (Чернишов Д.); 
15.09.2017 – рецидив становить 2% (Чернишов Д.); 
09.04.2018 – рецидив дорослих складає 1,2% і 0,9% неповнолітніх (Яковець І.). 
За інформацією МЮ України в мережі Facebook, «з початку 2018 року лише 29 неповнолітніх 

суб’єктів пробації вчинили повторні злочини під час перебування на обліку, що становить 1,5% від 
загальної кількості засуджених підлітків. Рівень рецидивної злочинності серед неповнолітніх, які 
перебували на обліку уповноважених органів з питань пробації за підсумками 2016 року становив 
2,6 %, а в 2017 – 2,4 %». 

Тому виникає закономірне, на наш погляд, запитання: навіщо ж нам «їх» (тобто європейська) 
пробація з такими (!) показниками рецидиву, якщо у «нас» він у декілька разів менше? 

Можна сподіватися, що найближчим часом МЮ України нарешті «виросте» з «дитячих 
штанців» щодо оцінки пробації як інструменту захисту суспільства з одночасним наданням більшої 
прагматичності цьому інституту. 

 
Реабілітаційна парадигма на сучасному етапі 
Наступним пунктом порядку денного, вважаємо, є логічне продовження того, що випливає з 

концепції пробації, а саме про реабілітаційну парадигму як таку. 
Зарубіжна пенологія за останні декілька десятиліть сформулювала низку важливих висновків, 

згідно з якими реабілітація злочинців як мета покарання була визнана майже недосяжною для 
практичної реалізації. Не зважаючи на різноманіття методів реабілітації, їх практична значущість 
залишається здебільшого сумнівною. 

У своїх працях ми неодноразово наголошували на «кризі реабілітаційного ідеалу». 
Дослідження Мартінсона (1971) та інших вчених примусили подивитися на сутність та цілі 
кримінального покарання в якісно новому світлі: «Реабілітація за допомогою ув’язнення є ілюзією. 
Винятки з цього правила є випадковими. Головною функцією в’язниці є поєднання кари, помсти, 
відновлення справедливості та порядку» (Duguid S. Can Prisons Work? The Prisoner as Object and 
Subject in Modern Corrections. – Toronto: University of Toronto Press. – P.6). 

Зазначені ідеї суттєво вплинули на пенальні системи зарубіжних країн в напрямі посилення 
каральної та контрольної складових покарання та ослаблення його реабілітаційної складової. 

Так, Верховний Суд США у справі «Mistretta» зазначив таке: «Настав час критично поглянути 
на реабілітацію як на пенологічну теорію через недосяжність цієї мети у більшості випадків. … 
Спроби системи кримінальної юстиції досягнути застарілої мети реабілітації виявилися марними» 
(Mistretta v. the USA. 88 U.S. 361 (1989)). 

Проте, гадаємо, краще за усіх сутність проблеми відобразив відомий соціолог З.Бауман, 
зазначивши наступне: «На відміну від епохи, коли під оплески освіченої публіки в Амстердамі 
відкрився виправний будинок, сьогодні питання «реабілітації» не так дискусійне, скільки 
неактуальне. Багато кримінологів ще якийсь час, ймовірно, будуть «ламати списи» через старі, але 
як і раніше невирішені питання ідеології кримінального покарання. У мисленні сучасних практиків 
пенітенціарної системи найважливіша зміна полягає саме у відсутності щирих або лицемірних 
«декларацій про реабілітаційні наміри». 

Тому, розмірковуючи про концепцію соціальної реабілітації, ми можемо дійти наступних 
висновків: 

1) наявність реабілітації в переліку цілей кримінального покарання обумовлена традиційно 
стійким та політично привабливим реабілітаційним міфом; 

2) реабілітаційний міф сформувався наприкінці XVIII – початку ХІХ століття у відповідних 
соціально-економічних умовах, де праця злочинців як головний задекларований (!) інструмент 
виправлення мала зовсім іншу природу та спрямованість, аніж на початку ХХІ століття; 

3) це, звичайно, аж ніяк не означає, що виправлення (ресоціалізація, соціальна реабілітація 
тощо) має зникнути з переліку цілей кримінального покарання; 

4) проте можна впевнено сказати, що в переліку цілей класичного покарання реабілітація 
займає маргінальне становище (причому така маргінальність в системі координат будь-якої 
національної системи кримінальної юстиції має цілком природну основу); 
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5) на відміну від інших цілей кримінального покарання ми не можемо надати чіткого 
визначення ані сутності виправлення, ані критеріїв виправлення (за винятком доволі спрощеного 
критерію рецидивізму, використання якого для аналізу реабілітаційного потенціалу кримінального 
покарання призводить для невтішних для реабілітації висновків); 

6) міфологізація реабілітації злочинців набуває ще більшого виміру з огляду на категорично 
негативний вплив тотальних інституцій на особистість по обидві боки грат; 

7) тим не менш, наявність саме такої мети виконує важливу символічно-інтегральну функцію, 
адже вона відповідає за збереження соціального спрямування усієї пенальної системи. 

 
Пенітенціарні інспекції 
Відповідно до змін до Конституції України щодо правосуддя у Конституції України за нашої 

безпосередньої участі було запроваджено категорію «пенітенціарний», що стосувалося створення 
в Україні пенітенціарних інспекцій замість прокурорського нагляду. 

Відповідно на Уряд покладалося логічне завдання щодо розробки проекту Закону про систему 
подвійних пенітенціарних інспекцій, що природньо належить до сфері відповідальності 
МЮ України. 

Проте, на жаль, МЮ України повністю провалило й цей напрямок реформування, який, без 
сумніву, вважається одним з найбільш важливих та пріоритетних не лише у пенітенціарній системі, 
проте й системі кримінальної юстиції в цілому. 

По-перше, можна нагадати, що все розпочалося зі скандалу при проведенні конкурсу 
на посаду керівника відділу пенітенціарних інспекцій МЮ України, коли на посаду було призначено 
особу, яка абсолютно не відповідала умовам конкурсу та вимогам інспекційної діяльності. Лише 
після гнучкої, але водночас гострої реакції міжнародних акторів було проведено повторний конкурс. 

По-друге, відповідний підрозділ МЮ України існував тривалий час на рівні відділу та не міг 
справляти впливу на стан справ у національній пенітенціарній системі. 

По-третє, за результатами останніх двох років стало очевидним, що створення механізму 
пенітенціарного інспектування не перебуває у сфері реальних фактичних інтересів МЮ України. 
Ідея про те, що пенітенціарна система на регулярній основі буде піддаватися прискіпливому аналізу 
з оприлюдненням таких звітів у відкритих джерелах, мабуть, не викликала зацікавленості 
у керівництва МЮ України. 

І, насамкінець, сама ідея пенітенціарних інспекцій, на жаль, під час розробки проекту Закону 
України «Про пенітенціарні інспекції» виявилася достатньо сильно деформованою (якщо 
не спотвореною). В цьому контексті, як це не дивно звучить, така пасивність МЮ України справляє 
умовно позитивний вплив для цілей реформування пенітенціарної системи (в силу відсутності ще 
більш негативних впливів з боку МЮ України). 

 
Пенітенціарні слідчі 
Теоретично Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 менш за все 

стосувався пенітенціарної системи та її проблем. Проте саме до цього закону в останній момент 
особи, наближені до Міністра юстиції, пролобіювати внесення поправки до ст. 216 
КПК України, за якою при МЮ України було створено слідчий апарат, а фактично власну 
внутрішню поліцію. 

Згідно з деклараціями МЮ України, відповідний інститут мав повноцінно запрацювати ще 
у лютому 2017 року. Проте навіть за рік слідчих не було призначено. Відтак фактично МЮ України 
було запроваджено незаконну амністію для більшості злочинців, які вчинили злочини 
у пенітенціарних установах. 

22.06.2017 у КСУ розпочався розгляд справи за конституційним поданням Уповноваженого 
ВРУ з прав людини щодо відповідності Конституції України положень ч. 6 ст. 216 КПК України. 

24.04.2018 КСУ визнав неконституційність цієї норми, поклавши край перетворенню 
МЮ України на поліцейське мілітаризоване відомство. 

Підсумовуючи результати діяльності інституту пенітенціарних слідчих, треба відзначити 
наступне. 

По-перше, існує багато питань, з якою саме метою насправді запроваджувався цей інститут, 
що було створено на рівні закону у найкоротші строки та в атмосфері тотальної секретності. 
Причому метод, який було використано для створення цього інституту, більше нагадував 
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політичний шантаж та «виламування рук» задля досягнення вельми сумнівної мети, яка, як 
виявилося згодом, суперечить Конституції України. 

По-друге, позиція Міністра юстиції з цього приводу була вельми дивною, який, не зважаючи 
на масовий спротив та єдину позицію усіх правозахисних організацій та міжнародних експертів, 
до самого кінця намагався відстояти цей інститут (навіть у Конституційному Суді України). 

По-третє, навіть якщо задуми МЮ України із створення інституту пенітенціарних слідчих 
були дійсно благими та орієнтованими на захист прав людини, то дивує відсутність будь-яких 
показників діяльності пенітенціарних слідчих. Так, до цього часу МЮ України цілеспрямовано 
приховує показники слідчої роботи, так само як і обсяги фінансування, які було витрачена 
на створення цього інституту та забезпечення функціонування пенітенціарних слідчих. 

Відтак можна стверджувати, що створення інститут пенітенціарних слідчих було однією з 
найбільш нахабних, зухвалих та зневажливих до прав людини політичних авантюр МЮ України 
серед всіх реформ у сфері юстиції за останню п’ятирічку. 

 
Висновки 
Формування та реалізація пенітенціарної політики в Україні упродовж останніх 4 років 

характеризувалася наступними показниками: 
дифузія та розмивання рамок відповідальності за результати запровадження ініціатив у сфері 

пенітенціарного реформування; 
відсутність конкретної посадової особи, відповідальної за пенітенціарну реформу; 
абсолютно ненауковий та нераціональний підхід до пенітенціарної реформи; 
відсутність будь-якого більш-менш чіткого плану дій як на початку реформи, так і 

на подальших етапах пенітенціарного реформування; 
ухвалення Концепції реформування пенітенціарної системи через тривалий час після початку 

реформування; 
формування пенітенціарної політики здебільшого за рахунок безоплатного залучення 

громадянського суспільства на беззаплатних засадах з одночасним широким залученням 
оплачуваних державних експертів; 

абсолютна залежність від міжнародних акторів при формуванні та реалізації пенітенціарної 
політики; 

тривале саботування запровадження пенітенціарного інспектування як виду діяльності, так 
само як і підготовки проекту Закону про пенітенціарні інспекції; 

відсутність будь-якого звітування Міністра юстиції України (або профільного заступника) про 
стан справ у пенітенціарній системі за кожний рік та за останні роки в цілому; 

міфологізація та зайва теоретизація пробації як складової пенітенціарної системи; 
цілеспрямоване запровадження неконституційних інститутів на кшталт пенітенціарних 

слідчих. 
В цілому, надаючи загальну оцінку результатам пенітенціарної реформи, можна сказати, що 

в Україні має місце системна криза управління пенітенціарною системою, де адміністрація є 
неспроможною зберегти законний та ефективний спосіб роботи перед лицем зовнішніх та 
внутрішніх викликів. 

 
Основні напрями реформування 
З огляду на стан справ у пенітенціарній системі на сучасному етапі можна визначити наступні 

напрямки реформування. Вони були актуальними упродовж останніх 4 років, проте водночас 
можуть бути перевіркою для нової команди МЮ України. 

1. Проведення негайного всеохоплюючого аудиту пенітенціарної системи. 
Необхідно встановити чіткі показники пенітенціарної системи до реформи, під час 

реформування (2015-2019 рр.) та після реформування. Потрібен повний аудит системи та 
оприлюднення усіх даних за усіма напрямками пенітенціарної системи. Звичайно, це буде дуже 
неприємно для самої системи, проте лише ціною такої політичної волі є забезпечення дійсного 
майбутнього реформування пенітенціарної системи України. Відсутність чи наявність політичної 
волі на підготовку та публікацію відповідної доповіді Міністра юстиції буде лакмусовим папірцем 
для визначення спроможності запровадити механізм пенітенціарного інспектування, передбачений 
Конституцією України. 
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2. Регулярне висвітлення на офіційному сайті МЮ України статистичних показників 
функціонування пенітенціарної системи. 

МЮ України має нарешті надати суспільству повну та цілісну статистичну картину з чого, 
власне, розпочалася «реформа» та якими показниками ця реформа супроводжується на сучасному 
етапі. На особливу увагу заслуговують, звичайно, питання фінансування пенітенціарної системи та 
питання видатків, обсяги міжнародної допомоги, а також статистика пенітенціарної злочинності та 
результати діяльності пенітенціарних інспекцій (йдеться про відповідні звіти за підписом Міністра 
юстиції). 

3. Позбавлення реформаторського процесу будь-яких ознак таємності. 
Беручи до уваги факт, що майже усі реформаторські ініціативи МЮ України (від підготовки 

плану ліквідації ДПтСУ до підготовки Концепції реформування пенітенціарної системи) були 
фактично таємними, будь-які подальші кроки потребують широкого громадського обговорення та 
висвітлення на офіційному сайті МЮ України. Потрібне надання чіткого та зрозумілого (та 
водночас позбавленого ідеологізмів та примітивних посилань на викривлені історичні події та 
факти) обґрунтування конкретної моделі державного управління пенітенціарною системою України. 

4. Надання чіткої позиції Міністерства юстиції щодо пенітенціарних інспекцій. 
Принципи проведення пенітенціарних інспекцій в Україні не повинні мати нічого спільного з 

принципами прокурорських перевірок, де основа увага фокусувалася на досягненні формальних 
планових показників щодо кількості осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності. Метою 
будь-якою інспекції повинно стати надання письмових відкритих рекомендацій щодо забезпечення 
«здорового клімату» у в’язниці. Завдання керівника установи після отримання таких рекомендацій 
полягає у вивченні рекомендацій та публічному звітуванні на предмет їх виконання або 
невиконання. У будь-якому випадку керівник установи повинен надати пояснення щодо підстав та 
причин невиконання або часткового виконання тих чи інших рекомендацій. Результати будь-якої 
інспекції повинні широко оприлюднюватися на веб-сайтах Мінюсту та Адміністрації ДКВСУ 
у форматі, зручному для завантажування та подальшого користування з одночасним поясненням 
того, наскільки зазначені рекомендації були виконані. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ПРАКТИКИ 
У РІШЕННЯХ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ 
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PROBLEMS OF LEGAL ENFORCEMENT PRACTICE  
IN THE DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION IN 
ECONOMIC CASES 

The  Supreme  Court  has  been  called  upon  to  ensure  the  uniform  application  of  rules,  both 
procedural and substantive, by courts of different specializations. However, the procedure and 
method of such provision were determined by the procedural codes of Ukraine. The purpose of 
this  scientific  article  is  to  carry  out  the  theoretical  analysis  of  legal  enforcement  practice  in 
decisions of the court of cassation in economic cases and to develop the own vision for solving 
these problems. On the basis of the analysis, the conclusion about the ambiguous practice of the 
Supreme Court, which may be due  to  the  testing of new procedural powers, has been drawn. 
The  Supreme  Court  shall  correct  mistakes  made  in  the  practice  of  applying  substantive  and 
procedural  norms,  take  into  account  changes  in  society  and  the  emergence  of  new  social 
relations. 
Keywords: the Supreme Court, the Grand Chamber of the Supreme Court, justice, legal 
conclusion, exclusive legal problem. 

Реформування судової системи в Україні вплинуло на практику застосування законодавства 
України загалом і господарського, зокрема. Судом касаційної інстанції визначено Верховний Суд, 
у складі якого діють касаційні суди та палати. Не зважаючи на те, що відповідно до ч. 2 ст. 46 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року1 на Пленум Верховного 
Суду покладається функція узагальнення судової практики та надання роз’яснень рекомендаційного 
характеру з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ, основний обов’язок 
формування єдиної судової практики покладається на Верховний Суд. 

Метою даної наукової статті є здійснення теоретичного аналізу правозастосовної практики 
у рішеннях суду касаційної інстанції в господарських справах та вироблення власного бачення 
стосовно вирішення вказаної проблематики. 

Виклад основного матеріалу. Верховний Суд України покликаний забезпечити однакове 
застосування норм, як процесуального, так і матеріального права, судами різних спеціалізацій. 
Однак, порядок і спосіб такого забезпечення визначені процесуальними кодексами України. 
Господарський процесуальний кодекс України (далі – ГПК України) від 06 листопада 1991 року2 
містить низку статей, які спрямовані на реалізацію цих повноважень Верховного Суду. 
                                                      
1 Закон про судоустрій і статус суддів ст. 46. 2016 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19> (2019, березень, 29). 
2 Господарський процесуальний кодекс параграф 3. Глава 2. Розділ IV. 1991 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12> (2019, березень, 29). 
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Так, порядок передання і вирішення господарської справи судом касаційної інстанції 
визначається параграфом 3 глави 2 розділу IV ГПК України. Зокрема, не зважаючи на те, що суд 
ухвалює судове рішення відповідно до закону, на підставі внутрішнього переконання, суд 
зобов’язаний враховувати висновки Верховного Суду, викладені у його постановах, при виборі і 
застосуванні норм права до спірних правовідносин (ч. 4 ст. 236 ГПК України). 

Більш того, згідно із ч. 5 ст. 310 ГПК України висновки суду касаційної інстанції, у зв’язку 
із якими скасовані судові рішення, є обов’язковими для суду нижчих інстанцій під час нового 
розгляду справи. Постанова палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду має 
містити висновок, яка саме норма права повинна застосовуватися при вирішенні господарського 
спору (ч. 2 ст. 315 ГПК України). Вказівки, які надає Верховний Суд у своїй постанові, є 
обов’язковими для судів першої та апеляційної інстанції під час нового розгляду справи (ч. 1 ст. 316 
ГПК України). Проте, згідно з ч. 5 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» висновки 
Верховного Суду щодо застосування норм права, що містяться у відповідних постановах, є 
обов’язковими не лише для судів нижчих інстанцій, а й для усіх інших суб’єктів владних 
повноважень, які у своїй діяльності застосовують нормативно-правові акти, який знаходить своє 
відображення ця норма права. 

Господарський процесуальний кодекс України містить вичерпний перелік підстав для 
перегляду судових рішень судом касаційної інстанції. При цьому, судом касаційної інстанції 
у господарському процесі може бути Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, 
об’єднана палата або Велика Палата Верховного Суду. Підставою для відкриття касаційного 
провадження є неправильне застосування норм матеріального права та/або порушення норм 
процесуального права при ухваленні судового рішення у господарській справі, виняток становлять 
малозначні справи, судові рішення у яких за загальним правилом не переглядаються. 

За загальним правилом, судом касаційної інстанції у господарському процесі вважається 
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду. Він, власне, і вирішує питання передання 
справи на розгляд відповідної палати Верховного Суду. Уже у залежності від конкретних обставин 
справи, яка переглядається у касаційному порядку, вона може бути передана на розгляд об’єднаної 
або Великої Палати Верховного Суду. Підставою для передання справи на розгляд об’єднаної 
палати є необхідність відступу від висновку щодо застосування норми права у подібних 
правовідносинах, що міститься у раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії 
суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи об’єднаної палати. 

На відміну від передання справи на розгляд об’єднаної палати, ГПК України передбачає 
декілька підстав для передання господарських справ на розгляд Великої Палати Верховного Суду. 
До них, зокрема, належать: 

– необхідність відступу від висновку щодо застосування норми права у подібних 
правовідносинах, що міститься у раніше ухваленій Постанові Верховного Суду у складі колегії 
суддів (палати, об’єднаної палати) іншого касаційного суду або Великої Палати; 

– наявність у справі виключної правової проблеми і таке передання необхідне для 
забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовної практики; 

– оскарження учасником справи судового рішення у зв’язку із порушенням правил 
предметної або суб’єктної юрисдикції. 

Дві перші з вказаних підстав є умовними, оскільки у Великої Палати не виникає обов’язку 
прийняти господарську справу до свого розгляду. При цьому, ініціювати передання справи 
на розгляд Великої Палати може, як учасник господарського процесу, так і Касаційний 
господарський суд. 

Остання підстава для передання господарської справи на розгляд Великої Палати Верховного 
Суду вважається безумовною, тобто Велика Палата не може повернути господарську справу 
на розгляд у Касаційний господарський суд, не зважаючи на безпідставність такого передання. 

Отож, Велика Палата Верховного Суду зобов’язана розглядати усі справи, рішення у яких 
скаржник оскаржує з підстав порушення правил предметної або суб’єктної юрисдикції. Тому вона 
вирішує усі справи по суті, розглядаючи супутні питання. Предметом розгляду у більшості справ є 
питання правильного вибору способу захисту, а не питання юрисдикції. Поряд з визначенням 
юрисдикції Велика Палата Верховного Суду вказує на спори, які не підлягають розгляду у судовому 
порядку. Так, у своїй Постанові від 13 березня 2018 року у господарській справі № 914/881/17 
Велика Палата Верховного Суду наголосила, що правова природа звіту про оцінку майна 
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унеможливлює здійснення судового розгляду щодо застосування до нього наслідків, пов’язаних 
зі скасуванням юридичних актів чи визнанням недійсними правочинів1. Таким чином, позивач 
не може звертатися до суду з вимогою про визнання звіту оцінювача недійсним. 

У господарській справі № 910/9010/172 Верховний Суд зазначив, що трудовий колектив не є 
юридичною особою, а отже, суб’єктом права, не має цивільної, відповідно, і процесуальної 
правосуб’єктності. Отож, професійна спілка не може бути представником трудового колективу 
у суді, а діє від власного імені в якості позивача. 

Одним з яскравих прикладів визначення недопустимих способів захисту позивачем є 
Постанова Великої Палати Верховного Суду у господарській справі № 910/14144/17, у якій 
сформульовано правовий висновок про те, що вимоги про визнання відсутнім у кредитора права 
вимагати від боржника сплати боргу за кредитними договорами, які погашено поручителем, та про 
визнання права поручителя вимагати від боржника повернення грошових коштів, сплачених 
поручителем, не можуть бути самостійним предметом розгляду у господарському процесі, оскільки 
ці вимоги не призводять до поновлення порушених прав, не можуть самостійно розглядатися 
в окремій справі, а відповідні доводи підлягають розгляду лише під час вирішення спору про 
стягнення грошових коштів за такими договорами. 

Потрібно звернути увагу на Постанову Верховного Суду від 27 листопада 2018 року у справі 
№ 905/2260/17. Цінність цього судового рішення полягає у тому, що Верховний Суд дає визначення 
понять «захист права» та «спосіб захисту». Зокрема, захист права, на думку Великої Палати, полягає 
у державно-примусовій діяльності, що спрямована на відновлення порушеного права суб’єкта 
правовідносин та забезпечення виконання юридичного обов’язку зобов’язаною стороною. Спосіб 
захисту ж являє собою: концентрований вираз змісту (суті) міри державного примусу, за допомогою 
якого відбувається досягнення бажаного для особи, право чи інтерес якої порушені, правового 
результату; втілення мети, якої прагне досягнути суб’єкт захисту (позивач), вважаючи, що таким 
чином буде припинене порушення (чи оспорювання) його прав, він компенсує витрати, що виникли 
у зв’язку з порушенням його прав, або в інший спосіб нівелює негативні наслідки порушення його 
прав3. Даючи загальну оцінку обраному позивачем способу захисту у цій справі, Велика Палата 
доходить логічного висновку, що способом захисту не може бути обов’язок особи вчинити певні дії, 
які є для неї правом. 

Не зважаючи на те, що під час розгляду справ, які переглядаються у касаційному порядку 
з підстав порушення правил предметної та/або суб’єктної юрисдикції, Велика Палата вирішує інші 
важливі питання застосування норм матеріального і процесуального права, слід законодавчо 
закріпити положення, згідно з яким у разі визначення юрисдикції справи Великою Палатою 
Верховного Суду, аналогічні справи не можуть бути предметом розгляду цією Палатою, крім 
випадків, коли йдеться про відступ від наданого раніше правового висновку. 

Розглянемо також інші труднощі, які виникають при перегляді господарських справ у суді 
касаційної інстанції. Відсутність законодавчо визначених критеріїв наявності виключної правової 
проблеми зумовлює складнощі при вирішенні Великою Палатою Верховного Суду питання про 
прийняття справи до свого розгляду. Найчастіше підставами для повернення справи Касаційному 
господарському суду в ухвалах Великої Палати Верховного Суду вказуються: 

1) Касаційним господарським судом не викладено правову проблему, яку містить ця справа 
саме у правозастосуванні відповідних норм матеріального права, відсутнє обґрунтування того, чому 
саме передання цієї справи до ВП ВС необхідна для розвитку права та формування єдиної 
правозастосовної практики (зокрема, йдеться справи № 910/3896/174, № 910/15504/175); 

                                                      
1 Постанова у справі № 914/881/17, 2018 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових 
рішень. <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72819699> (2019, квітень, 01). 
2 Постанова у справі № 910/9010/17, 2018 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових 
рішень. <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74376380> (2019, квітень, 01). 
3 Постанова у справі № 905/2260/17, 2018 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових 
рішень. <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78376916> (2019, квітень, 01). 
4 Ухвала у справі № 910/3896/17, 2018 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових рішень. 
<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76128885> (2019, квітень, 01). 
5 Ухвала у справі № 910/15504/17, 2018 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових рішень. 
<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76166662> (2019, квітень, 01). 
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2) Касаційний господарський суд не обґрунтував наявність виключної правової проблеми 
з врахуванням кількісного та якісного показників, тобто правова проблема наявна не в одній 
конкретній справі, а у невизначеній кількості справ, які або вже існують або можуть виникнути 
з врахуванням правового питання, щодо якого постає проблема невизначеності; існують обставини, 
з яких вбачається, що відсутня стала судова практика у відповідних питаннях, поставлені правові 
питання не визначені на нормативному рівні, відсутні процесуальні механізми вирішення такого 
питання тощо; як вирішення цієї проблеми вплине на забезпечення сталого розвитку права та 
формування єдиної правозастосовної практики (наприклад, справа № 903/563/141); 

3) справа не відповідає кількісному і якісному критеріям наявності у ній виключної правової 
проблеми. Про якісний критерій наявності виключної правової проблеми свідчать такі обставини: 
1) касаційна скарга мотивована тим, що суди допустили істотні порушення норм процесуального 
права, які унеможливили розгляд справи з дотриманням вимог справедливого судового розгляду; 
2) норми матеріального права були застосовані судами нижчих інстанцій так, що постає питання 
дотримання принципу пропорційності, тобто забезпечення належного балансу між інтересами 
сторін у справі (справа № 910/4014/162). 

Однак, сама Велика Палата Верховного Суду не завжди дотримується вказаних вище 
критеріїв. Яскравим прикладом є справа № 910/15504/173, де Касаційний господарський суд 
обґрунтував наявність правової невизначеності, яка зумовлює різнобій у прийнятті судових рішень. 
При цьому, наводиться понад 20 справ з протилежними судовими рішеннями. Однак, Велика Палата 
Верховного Суду повернула справу, оскільки цих аргументів недостатньо і вони свідчать не про 
правову невизначеність, а про неоднакове застосування норм права. 

Натомість, існує також інша практика Великої Палати Верховного Суду, коли вона приймає 
справу до розгляду з підстави наявності виключної правової проблеми, однак не вирішує її. Зокрема, 
Велика Палата прийняла до свого розгляду справу № 5028/16/2/20124, підставою для передання якої 
була наявність виключної правової проблеми, що полягає у колізії норм, які містяться у ст. 115 
Господарського процесуального кодексу України (де передбачено 10-денний строк для оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності державного або приватного виконавця, посадової особи органу 
державної виконавчої служби, який обчислюється у календарних днях) та ст. 74 Закону України 
«Про виконавче провадження» (яка передбачає обчислення цього строку у робочих днях). Велика 
Палата Верховного Суду вирішила справу по суті, однак не надала правового висновку, який би 
вирішив вказану виключну проблему. 

Таким чином, Велика Палата Верховного Суду також не визначає чітко критеріїв наявності 
виключної правової проблеми, чим не усуває правову невизначеність та зумовлює неоднозначну 
практику вирішення цього питання самим Верховним Судом. Хоча, насамперед, Верховний Суд 
наділений повноваженнями, які дозволяють у відносно короткі строки реагувати на сучасні 
тенденції розвитку суспільних відносин, усувати прогалини та виправляти помилки практики 
застосування матеріальних та процесуальних норм. У цьому проявляється гнучкість правового 
механізму правозастосування. 

При вирішенні питань відступу від правового висновку Велика Палата більш послідовна. Вона 
чітко вказує на допущені Касаційним господарським судом упущення при обґрунтуванні 
необхідності відступу від правового висновку: відсутність подібності правовідносин (справи 
№ 910/9072/175, № 914/3217/166, № 922/1353/161); зміна законодавства, щодо якого було дано 

                                                      
1 Ухвала у справі № 903/563/14, 2018 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових рішень. 
<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76207290> (2019, квітень, 01). 
2 Ухвала у справі № 910/4014/16, 2018 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових рішень. 
<http://reyestr.court.gov.ua/Review/76615046> (2019, квітень, 01). 
3 Ухвала у справі № 910/15504/17, 2018 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових рішень. 
<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76166662> (2019, квітень, 01). 
4 Постанова у справі № 5028/16/2/2012, 2018 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових 
рішень. <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77607634> (2019, квітень, 01). 
5 Постанова у справі № 910/9072/17, 2018 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових 
рішень. <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75265948> (2019, квітень, 01). 
6 Постанова у справі № 914/3217/16, 2018 (Верховний Суд України). Єдиний державний реєстр судових 
рішень. <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78112035> (2019, квітень, 01). 
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правовий висновок Верховного Суду України (справа № 916/2081/172); відсутність правових підстав 
для передання справи на розгляд ВП ВС (справа № 911/4061/163). 

Позитивними і необхідним для забезпечення доступу до правосуддя є правовий висновок, 
який міститься у низці Постанов Великої Палати Верховного Суду (справи № 923/466/174, 
№ 916/1979/135) і полягає у наступному: особа, законний інтерес або право якої порушено, може 
скористатися способом захисту, який прямо передбачено нормою матеріального права; на таку 
особу (позивача) не можна покладати обов’язок об’єднання вимог про визнання протиправним і 
скасування рішення органу місцевого самоврядування та вимог про скасування 
правовстановлюючих документів на земельну ділянку, укладених (виданих) на підставі такого 
рішення. 

Крім цього, випадки, коли Велика Палата Верховного Суду відступає від правового висновку 
шляхом його уточнення (справа № 906/493/166). Однак, недоліком є те, що вона не викладає 
правовий висновок у новій редакції, а лише вказує на свої доповнення. 

Потрібно також зазначити, що у справі № 911/4061/167 Велика Палата визначила критерії 
відступу від її правового висновку. Зокрема, вона вказала, що для відступу від висловлених раніше 
правових позицій Велика Палата Верховного Суду повинна мати ґрунтовні підстави: її попередні 
рішення мають бути помилковими чи застосований у цих рішеннях підхід має очевидно застаріти 
внаслідок розвитку у певній сфері суспільних відносин або їх правового регулювання; 
неоднозначність чи суперечливість висновку Великої Палати Верховного Суду, його 
непослідовність чи неможливість реалізації у застосуванні. 

Висновок. Вищенаведене дозволяє зробити висновок про неоднозначну правозастосовну 
практику Верховного Суду, яка, можливо, зумовлена апробацією нових процесуальних 
повноважень. Верховний Суд може виправити допущені помилки у практиці застосування 
матеріальних та процесуальних норм, врахувати зміни у суспільстві, появу нових суспільних 
відносин. 
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ON THE ISSUE OF GROUNDS  
FOR THE SPECIAL KNOWLEDGE USE 
 IN THE CIVIL PROCEEDINGS OF UKRAINE 

This  article  studies  the  grounds  for  the  special  knowledge  use  in  civil  proceedings  of Ukraine. 
Within  this  aim,  the  author  investigates  the  content  of  the  notion  “ground  for  the  special 
knowledge use”, as well as highlights the system of grounds for the use of such knowledge. Also, 
the  analysis  of  the  relationship  between  the material  and  procedural  grounds  for  the  use  of 
special knowledge is carried out. Special attention is drawn to the classification of grounds based 
on the form of special knowledge use. Following this reflection, the paper then summarizes a list 
of  legal  grounds  vital  for  the  using  of  special  knowledge  by  an  expert,  specialist,  translator, 
an expert in legal matters. Additionally, the author tries to formulate the general grounds for the 
use  of  special  knowledge  in  civil  proceedings.  Thus,  the  article  contains  proposals  for  the 
systematization  of  the  investigated  grounds.  Finally,  the  reasons  for  the  use  of  special 
knowledge  in  civil  proceedings  in  Ukraine  are  identified:  general,  legal,  procedural,  material, 
mandatory and optional. 
Keywords: grounds, form of special knowledge use, special knowledge, expert, specialist, 
translator, expert on legal issues. 

В контексті дослідження особливостей використання спеціальних знань в цивільному процесі 
України важливим питанням є підстави використання спеціальних знань. Підстави використання 
спеціальних знань становлять систему нормативних положень, закріплену у ЦПК України. Чітке 
визначення підстав використання спеціальних знань відіграє важливу роль в обґрунтованості та 
ефективності застосування в конкретному випадку тієї чи іншої форми використання спеціальних 
знань. Важливо зазначити, що підстави використання спеціальних знань тісно пов’язані із формами 
використання спеціальних знань. Так, кожна конкретна форма обумовлює особливу підставу її 
застосування. Актуальність даної тематики полягає в тому, що часто в судовій практиці виникають 
випадки призначення експертизи без обґрунтування необхідності проведення спеціального 
дослідження. У зв’язку з цим відбувається затягування процесу, що суперечить принципу розумних 
строків розгляду справи, та в цілому знижується рівень ефективності правосуддя. Саме тому, 
визначення чіткої системи підстав використання спеціальних знань має важливе значення для 
своєчасного та ефективного розгляду справи по суті. 

Як зазначає А.А. Мохов, термін «підстава» означає обставину, достатню для того, щоб 
викликати якусь дію, причому вона безпосередньо пов’язана з формами застосування спеціальних 
знань або їх джерелами для цілей правосуддя. Відповідно, встановити підставу застосування 
спеціальних знань означає виявити такі обставини, які, з одного боку, свідчать про потребу в їх 
використанні в тій чи іншій формі, з іншого – мають нормативне вираження1. 

Вважаємо, що під поняттям «підстава використання спеціальних знань» слід розглядати 
нормативно закріплену та обґрунтовану необхідність у використанні спеціальних знань для 
                                                      
1 Мохов, А.А. (2005). Использование специальных знаний в гражданском судопроизводстве России: теория и 
практика. Cанкт-Петербург, 102.  
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здійснення конкретної процесуальної дії з метою ухвалення законного, обґрунтованого та 
справедливого рішення суду. Вважаємо, що необхідність використання спеціальних знань 
у цивільному процесі України як судом, так і учасниками судового процесу, тісно пов’язана 
із процесом доказування. Так, спеціальні знання використовуються з метою збирання, дослідження 
та оцінки доказів. 

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок про те, що підставою використання 
спеціальних знань є нормативно закріплена необхідність у використанні конкретної форми 
використання спеціальних знань. У зв’язку з цим, важливо відзначити той факт, що важливою 
ознакою підстав використання спеціальних знань у цивільному процесі України є їх нормативний 
характер. За відсутності нормативного положення, яке передбачає відповідну підставу та форму, 
використання спеціальних знань є неможливим. Це пов’язано із такою важливою характеристикою 
спеціальних знань у цивільному процесі України як дотримання чіткої процесуальної форми їх 
використання. Так, для використання спеціальних знань можуть бути залучені у процес тільки 
передбачені Цивільним процесуальним кодексом учасники, які наділені відповідною компетенцією 
на здійснення спеціального дослідження або надання консультацій чи технічної допомоги. 

Не можна не погодитися із науковою позицією Т.В. Сахнової, яка зазначає, що проблема 
розмежування повсякденного та спеціального знання – є проблема визначення критеріїв потреби 
в спеціальних знаннях. Автор формулює ряд передумов використання спеціальних знань: наявність 
норми права, яка містить спеціальні елементи в певній формі; наявність відповідного рівня розвитку 
наукових знань, що дозволяє використовувати їх для практичних цілей, цілей судочинства; 
наявність об’єктивної зв’язку між способом застосування знань і юридичної метою їх 
використання1. 

Виходячи з вищезазначеної наукової позиції, можна прийти до висновку про те, що підстава 
використання спеціальних знань проявляється у тісному взаємозв’язку нормативних елементів та 
прямою необхідності у їх застосування для вирішенні справи по суті. Відповідно, підстава 
використання спеціальних знань є комплексною правовою категорією, яка не може існувати 
за відсутності хоча б одного елемента. 

У зв’язку з цим, виділимо наступну систему ознак підстав використання спеціальних знань: 
– дана підстава пов’язана із наявністю необхідності застосування конкретної форми 

спеціальних знань у цивільному судочинстві; 
– нормативне закріплення підстав використання спеціальних знань; 
– чітко визначена процесуальна форма використання спеціальних знань; 
– наявність зв’язку між підставою та формою використання спеціальних знань; 
– наявність зв’язку між об’єктивною необхідністю та нормативним закріпленням підстави 

використання спеціальних знань. 
Вважаємо, що основними підставами використання спеціальних знань є матеріальні та 

процесуальні підстави. Саме процесуальні підстави, передбачені ЦПК України, відображають 
загальну потребу у конкретній формі використання спеціальних знань з метою сприяння здійсненню 
процесу доказування. 

Відповідно до ч. 1 ст. 103 ЦПК України, суд призначає експертизу у справі за сукупності 
таких умов: 

1) для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання 
у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 

2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або 
висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності2. 

На основі аналізу даного нормативного положення можна зробити висновок про те, що 
ЦПК України чітко передбачає процесуальні підстави призначення такої форми спеціальних знань 
як судова експертиза. Що ж до матеріальних підстав використання спеціальних знань, то вони 
безпосередньо випливають із предмету доказування. Для визначення матеріальної підстави 
використання спеціальних знань, слід досліджувати безпосередньо норму матеріального права, 
в якій зазначається про таку необхідність. Так, наприклад, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1008 
                                                      
1 Сахнова, Т.В. (1999). Судебная экспертиза. Москва: Городец, 8-9.  
2 Цивільний процесуальний кодекс України, ст. 492, Розділ 6 2004 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15> (2019, травень, 05). 
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ЦК України, договір доручення припиняється на загальних підставах припинення договору, а також 
у разі визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або 
визнання безвісно відсутнім1. 

Слід зробити висновок про те, що зі змісту самої матеріальної норми випливає матеріальна 
підстава використання спеціальних знань, оскільки для визнання особи недієздатною необхідно 
проводити судову психіатричну експертизу. 

Однак, варто акцентувати увагу на тому, що матеріальна підстава не може існувати 
відокремлено від процесуальної підстави. Дані підстави перебувають у тісному взаємозв’язку, але 
конкретна форма спеціальних знань може бути використана в ході розгляду справи по суті 
виключно за умови наявності нормативного закріплення, вираженого у конкретній правовій нормі. 
В даному контексті слушною є наукова позиція Т.В. Сахнової, яка зазначає, що підстава завжди 
передбачає поєднання двох критеріїв: спеціального (необхідність в конкретних спеціальних 
знаннях) та юридичного (потенційний взаємозв’язок з юридично значимими для даної справи 
обставинами)2. 

Зазначимо, що найбільш регламентованою формою використання спеціальних знань 
в цивільному процесі України є судова експертиза. У зв’язку з цим, підстави призначення судової 
експертизи чітко виокремлені у ЦПК України, на відміну від підстав залучення у процес спеціаліста 
та перекладача. Тому вважаємо, що правові підстави призначення експертизи можна поділити 
на обов’язкові та необов’язкові. Відповідно до ч. 1 ст. 105 ЦПК, призначення експертизи судом є 
обов’язковим у разі заявлення клопотання про призначення експертизи обома сторонами. 
Призначення експертизи судом є обов’язковим також за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо 
у справі необхідно встановити: 

1) характер і ступінь ушкодження здоров’я; 
2) психічний стан особи; 
3) вік особи, якщо про це немає відповідних документів і неможливо їх одержати3. 
Тобто, можна зробити висновок про те, що за загальним правилом підстава призначення 

судової експертизи полягає у обґрунтованій потребі у використанні відповідної форми. Однак, 
існують чітко передбачені ЦПК України випадки, за наявності яких судова експертиза повинна бути 
призначена судом в обов’язковому порядку та без проведення якої рішення суду не буде законним, 
обґрунтованим та справедливим. Відповідно, ухвалення рішення без проведення експертизи у таких 
випадках є підставою для скасування такого рішення суду в апеляційному порядку. 

Вважаємо, що вагоме наукове та практичне значення має виокремлення загальної системи 
підстав використання спеціальних знань в цілому, процесуальні підстави та матеріальні підстави для 
кожної форми використання спеціальних знань. 

Дотримуємося позиції, що підстава використання спеціальних знань, яка полягає 
у неможливості встановлення відповідних обставин справи без застосування знань конкретної 
галузі, є спільною та основоположною для усіх форм використання спеціальних знань. Однак, 
в свою чергу, кожна форма спеціальних знань, характеризується своїми особливими підставами 
використання спеціальних знань, що випливають безпосередньо із самої форми використання 
спеціальних знань. Так, призначення судової експертизи є необхідним у випадку, коли встановлення 
певних обставин справи є неможливим без проведення спеціального наукового дослідження, що 
здійснюється поза регламентацією суду. І навпаки, потреба у залученні спеціаліста виникає тоді, 
коли конкретне питання може бути вирішене без здійснення спеціального дослідження шляхом 
надання допомоги спеціалістом безпосередньо при проведенні судом процесуальних дій. Експерт з 
питань права залучається у процес у випадку необхідності надання правового висновку наукового 
характеру з питань, що стосуються особливостей застосування норм міжнародного права та аналогії 
права та закону. Перекладач як суб’єкт використання спеціальних знань залучається у процес 
у випадку необхідності здійснювати переклад із застосуванням техніки спілкування з глухими, 
німими чи глухонімими. 
                                                      
1 Цивільний кодекс України, ст. 1008, Глава 68 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2019, травень, 05). 
2 Сахнова, Т.В. (1999). Судебная экспертиза. Москва: Городец, 48. 
3 Цивільний процесуальний кодекс України, ст. 105, Глава 5 2004 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15> (2019, травень, 05). 
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У зв’язку з цим, до загальних підстав використання спеціальних знань відносимо наступні: 
1. Для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання, без 

яких встановити відповідні обставини неможливо; 
2. Суд не є фахівцем в тій галузі знань, використання яких є необхідними з метою 

встановлення обставин, що мають значення для справи. 
3. Об’єктивна наявність наукових, технічних та практичних можливостей у використанні 

конкретного виду спеціальних знань. В даному контексті обґрунтованою є наукова позиція В. Г. 
Тіхіня, який зазначає, що якщо факти, що є предметом дослідження, не можуть бути встановлені 
на даному рівні розвитку науки й техніки, то й призначення судової експертизи в такому випадку 
не є доцільним1. Тобто, наявність виключно потреби у використанні спеціальних знань у певній 
галузі не є підставою для застосування конкретної форми використання спеціальних знань, оскільки 
важливе значення відіграє технічна можливість здійснити конкретне дослідження. 

Важливо розуміти, що на відміну від загальної підстави використання спеціальних знань 
в цивільному судочинстві, процесуальні підстави обумовлюються конкретною формою 
використання спеціальних знань. Правова природа та зміст кожної форми використання спеціальних 
знань є різною в силу тих процесуальних функцій, які покладені законом на кожного суб’єкта 
використання спеціальних знань. У зв’язку з цим, вважаємо за необхідне, на основі аналізу 
нормативних положень ЦПК України, виділити основні правові підстави застосування кожної 
форми використання спеціальних знань. Так, процесуальними підставами призначення судової 
експертизи є: 

1. Обґрунтована судом потреба у здійсненні наукового дослідження певних предметів чи 
явищ з метою встановлення обставин, які мають значення для вирішення справи по суті; 

2. Сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або 
висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності; 

3. Неможливість суду встановити конкретні обставини, які мають значення для вирішення 
справи по суті, іншими способами. 

Процесуальними підстави залучення у процес спеціаліста являються: 
1. Обґрунтована судом потреба у використанні спеціальних знань у формі технічної 

допомоги; 
2. Обґрунтована судом потреба у консультації спеціаліста в конкретній галузі з питання, яке 

має значення для вирішення справи по суті; 
3. Відсутність обґрунтованої судом потреби у проведенні ґрунтовного наукового дослідження 

у формі судової експертизи. 
Процесуальними підставами залучення у процес експерта з питань права: 
1. Наявність у суб’єктному складі конкретного спірного правовідношення іноземного 

елемента і як результат необхідність застосування норм міжнародного законодавства для вирішення 
справи по суті; 

2. Наявність прогалини у правовому регулюванні правовідносин, які є предметом судового 
спору, та необхідність застосування аналогії права та аналогії закону. 

Процесуальними підставами залучення перекладача як суб’єкта використання спеціальних 
знань є: 

1. Наявність у процесі осіб із вадами слуху і як результат необхідність здійснення перекладу 
шляхом застосування мови жестів; 

2. Необхідність здійснення перекладу зі старовинної мови або рідкісного діалекту. 
Отже, можна зробити висновок про те, що загальні підстави використання спеціальних знань 

у цивільному процесі є спільними щодо всіх форм та суб’єктів використання спеціальних знань. 
Однак, відносно кожної форми використання спеціальних знань існують різні спеціальні підстави, 
що визначаються безпосередньо характером конкретної форми. Враховуючи вищезазначене, можна 
зробити класифікацію підстав використання спеціальних знань. Вважаємо за необхідне виділити 
наступні підстави використання спеціальних знань в цивільному судочинстві: 

– Загальні – стосуються всіх форм використання спеціальних знань в цивільному процесі та 
відображають загальну потребу суду та учасників справи у використанні спеціальних знань для 

                                                      
1 Тихиня, В.Г. (2002). Судебные доказательства в гражданском процессе. Минск: БГЕУ, 125-126. 
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встановлення обставин, що мають значення для розгляду справи по суті та ухвалення законного, 
обґрунтованого та справедливого рішення; 

– Процесуальні – нормативно закріплені у процесуальному законодавстві підстави щодо 
кожної форми використання спеціальних знань, які випливають безпосередньо із сутності кожної 
конкретної форми використання спеціальних знань, повноважень та функцій суб’єкта використання 
спеціальних знань. 

– Матеріальні – випливають зі змісту норм матеріального права щодо кожного спірного 
правовідношення. В подальшому, застосування тієї чи іншої форми використання спеціальних знань 
залежить безпосередньо від характеру спірного правовідношення та обставин, які необхідно 
встановити. Так, якщо норма матеріального права передбачає наявність повної цивільної 
дієздатності особи для укладення договору, то в даному випадку довести або спростувати 
дієздатність відповідної особи можна виключно шляхом проведення судово-психіатричної 
експертизи. 

– Обов’язкові – дані підстави передбачають обов’язкове використання конкретної форми 
спеціальних знань в окремих категоріях цивільних справ. ЦПК передбачає випадки обов’язкового 
призначення судової експертизи. Так, без застосування відповідної форми використання 
спеціальних знань, у випадках, передбачених ЦПК, рішення суду не буде законним та 
обґрунтованим та відповідно на цій підставі буде скасоване апеляційною інстанцією. Також, 
відповідно до ч. 2 ст. 75 ЦПК, участь перекладача, який володіє технікою спілкування з глухими, 
німими чи глухонімими, є обов’язковою при розгляді справи, одним із учасників якої є особа 
з порушенням слуху1. Однак, на нашу думку, участь перекладача повинна бути обов’язковою 
у випадку також наявності іноземного елементу або громадянина України, який не володіє мовою 
судочинства на тому рівні, який є необхідним для усвідомлення суті і значення процесуальний дій. 
Також, на нашу думку, необхідно передбачити у ЦПК України, обов’язкову участь спеціаліста-
педагога, спеціаліста-психолога при допиті малолітніх або неповнолітніх осіб. 

– Факультативні – це такі підстави, які передбачають застосування певної форми 
використання спеціальних знань на розсуд сторін, виходячи із принципу змагальності. Так, 
відповідно до ч. 3 ст. 12 ЦПК, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для 
справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, 
встановлених цим Кодексом2. Тому, відповідно, кожна особа має рівні права та може заявляти 
клопотання про залучення конкретного суб’єкта використання спеціальних знань у випадках 
наявності об’єктивної необхідності в контексті особливостей процесу доказування. 

Отже, на основі вищесказаного, можна зробити висновок про те, що чітке нормативне 
закріплення підстав використання спеціальних знань в цивільному судочинстві України є гарантією 
ефективності застосування тієї чи іншої форми використання спеціальних знань. Варто розуміти, що 
підстави використання спеціальних знань є індивідуальними відносно кожної конкретної форми, 
однак можна виокремити і загальні підстави, які є основоположними для всіх форм та 
відображаються загальну необхідність у використанні знань з конкретної галузі. 
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BOOK REVIEWS 

Yevheniia Tykhomyrova, ScD in Political Science 
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraine 

REVIEW OF THE MONOGRAPH:  
V. I. TERESHCHUK "POLITICAL PROBLEMS  
OF THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL MEDIA 
SYSTEM IN THE POST-BIPOLAR PERIOD"1 

Global changes that have been taking place over decades are not the least the consequence 
of communications’ globalization, conditioned by the emergence of cross-border mass communication 
channels. At the present time, impartial study of the problems of international systems and global 
development is impossible without the analysis of information factors affecting the agenda of world 
politics. This is primarily determined by two factors. Firstly, the proper development of the information 
sector and access to information and knowledge are recognized as one of the key components of sustainable 
development both for individual countries and regions and for the world in general. Accordingly, 
the information space, in particular, the media, has become the subject of attention and cooperation between 
state and non-state actors of international relations, as well as the object of efforts of various international 
structures, including the United Nations. Secondly, the mass media became a significant driver that 
determines the actual directions of the world and national politics, and the media became an integral 
component of soft power, an element of the toolkit for promoting national interests. 

The explication of peculiarities of the global media system’s development requires the involvement 
of the analytical potential of both political and communication studies. And the monograph of Vitaliy 
Tereshchuk has become one of the first works in domestic science, which implements the interdisciplinary 
approach to the study of global communication problems. The author's intention and purposes have 
determined the well-balanced and logical structure of the monograph, which allowed to comprehensively 
explore such a complex and multidimensional phenomenon as the global media system. 

The first section of the monograph identifies the political component of the functioning and 
development of the global media system. The author shows the place in political discourse that belongs 
to the problem of media space, and proves that the post-bipolar era has become the period of rapid changes 
in the system of global communications, primarily because of the spread of cross-border television and the 
emergence of “World Wide Web”. The author argues that this mass communication channels have radically 
changed the international media landscape, and the development of this space has attracted the attention 
of key international institutions. 

The consideration of this problem is gradually carried out at different levels - from global to regional 
(second section); this approach enabled the author to identify the peculiarities of the development 
of regional media subsystems and to define the key factors determining their integrity and connections with 
the global media system. In particular, the author showed that the core of emergence and functioning of all 
regional media systems is the presence of political integration processes or cultural (in particular, linguistic 
and religious) unity, and in the absence of both of these factors, the attempts to create such systems are 
unsuccessful. The author proved this fact on the example of the African region. 

In the third section, the research attention is focused on the role of the global media space in the 
processes of political communication. The author's assertions that in the post-bipolar world mass 
communications have a critically important role in foreign policy meet no objections. The example 
of leading actors of international relations (the United States, Great Britain, France, Germany, China, and 
Russia) shows a wide range of forms and methods of using media potential to promote foreign policy 
interests. The author's attempt to simulate the implementation system of the media component of public 
diplomacy draws special attention. Also, the author did not ignore the impact of the Internet as a cross-
                                                      
1 Терещук, В. І. (2019). Політичні проблеми розвитку глобальної медійної системи в постбіполярний період. 
Київ: Таксон. 
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border mass communication channel on diplomatic practice, having analyzed the modern forms and 
methods of using this communication platform. 

In our opinion, the final (fourth) section of the monograph is of particular value, as it comprehensively 
shows the history and current state of the processes of Ukraine's entry into the global media system. Among 
other things, the institutional and normative dimensions of these processes have been disclosed, and it has 
been proved that till 2014 the state information policy in this area had not had any purposeful agenda 
relevant to the national interests. Instead, the systemic activity that took place after the “Revolution 
of Dignity” (creation of the International Broadcasting Multimedia Platform of Ukraine, the formulation 
of clear imperatives to ensure Ukraine's presence in the global information space and counteracting 
negative influences, in particular, from Russian Federation, strengthening the role of public diplomacy in 
foreign policy), and also the emergence of a number of powerful non-state-owned Internet projects created 
to counteract Russian propaganda, allows us to hope that the media vector will finally take its place 
in the state strategic communications of Ukraine. 

Conclusions and positions substantiated in the monograph are of considerable scientific interest. Their 
urgency and novelty are determined, first of all, by the dynamism of the processes of development of global 
and regional media systems, as their homeostasis to a large extent depends on the current activity of 
individual actors of international relations, which, as confidently proved by numerous examples in the work 
of the author, can produce not only integrating but as well destabilizing effect in the context of functioning 
of these systems. 

The list of references makes it possible to be aware of the information space of the problem, 
in particular, of the existing academic and political discourses of the global, regional and national levels. 

Giving a general positive assessment of the monograph, attention should be paid to certain gaps, 
which may include not deep enough analysis of international documents in the area of regulation 
of the cross-border flow of information, as well as the lack of access to such an important discourse 
as the ethical issues of the activities of media organizations, to name a few. However, it should be 
emphasized that these imperfections of the monograph do not reduce its scientific value. 

In view of the above, we note that the monograph “Political Problems of the Development 
of the Global Media System in the Post-Bipolar Period” of Vitaliy Tereshchuk is an original independent 
scientific work with theoretical and practical value for national academic thought and practice in the field 
of state strategic communications. 
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